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Podnikání ve 21. století je téměř závislé na elektronickém obchodování. Je důležité držet 

krok s nejmodernějšími trendy. Pozvaní odborníci s Vámi budou sdílet své cenné zkušenosti 

a doporučení. Rozhodně doporučuji navštívit akci E-TRADE SHOW ve Varšavě, která je 

veletrhem a konferencí zároveň. Více info naleznete na stránkách https://etradeshow.pl/. 

Proč se investice do veletrhu E-TRADE SHOW vyplatí? 

— Prodej ve 21. století si žádá široký výběr produktů a služeb, rychlost dodání, vysokou 

kvalitu, zákaznický servis, snahu vyhovět potřebám zákazníka. To vše mohou 

podnikatelé splnit svým zákazníkům skrze e-shopy. 

— Polský trh e-commerce je na vzestupu. Podle dostupných dat činil nárůst v tomto 

segmentu v roce 2020 až 30 %, což je nejrychlejší růst v Evropě. Hodnota polského trhu 

e-commerce je odhadovaná na 15 mld. EUR. 

— V Polsku dnes funguje okolo 40 tis. e-shopů, což z této země dělá jednu z největších a 

nejdynamičtěji rozvíjejících zemí v Evropě. 

— Nákupu přes internet dnes využívá až 72 % uživatelů internetu. 

— Podstatné jsou také vládní dotační programy. Např. program Start in Poland podporuje 

především technologické firmy či startupy a má vyhrazeny prostředky ve výši 3 mld. PLN. 

Podmínkou je spolupráce se zahraničními firmami. Což je příležitost pro české partnery 

dostat se na polský trh. 

VELETRH PODPORUJE NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKTOVÉ KATEGORIE: 

— Software a nástroje pro online prodej     

— SEO/SEM     

— Platformy pro e-shopy     

— Omnichannel     

— Logistika     

— Mezinárodní prodej     

— Zákaznický servis     

— Analytika komunikace     

— Elektronické platby     

— Infrastruktura     

— Reklama v e-commerce 

— Efektivní strategie a marketingové kampaně     

 

https://etradeshow.pl/
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Co nabízíme českým firmám? 

— Agentura CzechTrade zajišťuje český stánek, na kterém Vaši firmu rádi uvítáme. 

Připravili jsme pro Vás následující možné varianty účasti a doprovodných asistenčních 

služeb: 

 

Varianty účasti na veletrhu 

OSOBNÍ ÚČAST  

— Prezentace Vaší společnosti na českém stánku – pronájem plochy, stavba expozice. 

Zajištění stolku se židlemi pro jednání a sdíleného zázemí stánku.    

— Výroba grafiky na základě zaslaných tiskových dat. Prezentace Vaší společnosti – 

umístění názvu firmy, loga a plakátu firmy na společném stánku.    

— Osobní asistenci během veletrhu a aktivní účast pracovníků CzechTrade při jednáních              

s Vašimi obchodními partnery.     

— Zajištění vystavovatelských průkazů (2 ks na firmu) a parkovací karty (1 ks na firmu). 

— Prostor pro fyzické vystavení propagačních materiálů.     

— Drobné občerstvení.  

— Zaplacení všech potřebných registračních poplatků.   

— Cena (cca 6 m2): 42 450 Kč bez DPH 

 

Podmínky účasti na veletrhu 

— Včasné vyplnění a odeslání závazné přihlášky, nejpozději do 11. 6. 2021. 

— Uhrazení účastnického poplatku (po obdržení závazné přihlášky vám bude obratem 

zaslána zálohová faktura), nejpozději do 18. 6. 2021. 

— Včasné doručení požadovaných firemních materiálů. 
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Rádi zodpovíme Vaše dotazy týkající se forem prezentace, doprovodných služeb, vhodnosti 

veletrhu pro Váš výrobek / službu a poradíme, jak se nejlépe na veletrh připravit.   

KONTAKT NA GESTORA AKCE: 

Jan Špunda 

CzechTrade 

Dittrichova 21  

128 01 Praha 2 

 

 

tel.: +420 602 254 839 

e-mail: jan.spunda@czechtrade.cz 

 

 
KONTAKT NA ZK VARŠAVA: 

Ivo Šipl 

Ambasáda České republiky 

Koszykowa 18, 00-555 Varšava, 

Polsko 

 

 

tel.: +48 882 145 035 

e-mail: ivo.sipl@czechtrade.cz 
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Prosím označte vámi vybrané služby: 

 Osobní účast    42 450,- Kč + DPH 

 

 

Místo, datum .......................................................... Podpis  ..............................................................  

Přihlášku je nutné odeslat poštou na adresu: 

Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade 

Jan Špunda 

Dittrichova 21, 128 01 Praha 2 

Upozornění: Podpisem této přihlášky klient stvrzuje, že se seznámil se zněním Všeobecných 

obchodních podmínek, které jsou dostupné v tištěné formě v sídle České agentury na podporu 

obchodu na adrese výše a elektronicky na: https://www.czechtrade.cz/d/documents/01/4-nase-

sluzby/Vseobecne-obchodni-podminky_2017.pdf 

Závazná přihláška 

Název firmy 
 

IČ, DIČ 
 

Ulice, č.p. 
 

Město, PSČ 
 

Kontaktní osoba / funkce 
 

Telefon 
 

Mobil 
 

Fax 
 

E-mail 
 

Web 
 

Hlavní činnost firmy 
 

Roční obrat 
 

Podíl exportu na obratu 
 

Výrobky/služby 
k nabídnutí 

 

 

https://www.czechtrade.cz/d/documents/01/4-nase-sluzby/Vseobecne-obchodni-podminky_2017.pdf
https://www.czechtrade.cz/d/documents/01/4-nase-sluzby/Vseobecne-obchodni-podminky_2017.pdf

