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Veletrh Zoomark je předním bienálním evropským veletrhem produktů a doplňků pro domácí 

mazlíčky. Veletrh je rozdělen do kategorií jako je pet food, péče, hygiena, komfort, 

bezpečnost, transport, a další. Zoomark je vhodnou příležitostí pro vstup nejen na italský trh, 

kde je registrováno asi 60 milionů domácích mazlíčků, ale díky velkému počtu 

mezinárodních návštěvníků nabízí také možnost vstupu na trhy mimo Itálii. Více informací               

k veletrhu ZOOMARK 2021 najdete na: www.zoomark.it. 

Proč se investice do veletrhu ZOOMARK 2021 vyplatí? 

— Více než 750 vystavovatelů z Itálie a ze 44 zemí světa, 3 pavilony.    

— 27 tisíc kvalifikovaných nákupčích (1/3 nákupčích ze 104 zemí světa).    

— Vysoce specializovaný veletrh zaměřený na současné trendy a inovace.   

— Vysoká návštěvnost se stoupající tendencí (až 36 %).     

— Italský trh pet food v posledním roce vzrostl o 4 % a jeho hodnota přesáhla 2 mld. EUR. 

— Prezentace a podpora českých výrobců na nejvýznamnější akci v sektoru.   

VELETRH PODPORUJE NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKTOVÉ KATEGORIE: 

— Pet food     

— Péče     

— Hygiena     

— Komfort      

— Bezpečnost 

— Transport 

— a to pro psy, kočky, ptáky, hlodavce, plazi a ryby     

 

Co nabízíme českým firmám? 

— Českým firmám nabízíme komplexní servis přípravy a realizace osobní účasti nebo 

katalogové prezentace ve společné expozici s řadou doprovodných asistenčních služeb. 

— Vyřízení veškerých administrativních záležitostí spojených s účastní na veletrhu.  

— Při příjezdu naleznete základně vybavený stánek pro Vaší prezentaci, ve výbavě stánku 

je zahrnut: stůl, dvě židle, věšák, koš na odpadky, elektřina, osvětlení.   

— Před veletrhem pracovníci CzechTrade zajistí oslovení a pozvání vybraných cílových 

skupin k návštěvě Vašeho stánku.     

http://www.zoomark.it/
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— Pracovníci CzechTrade připraví váš propagační materiál v italštině a budou vám k 

dispozici během celého konání akce k tlumočení při vašich jednání.    

— V ceně je zahrnuta také komunikace a propagace ze strany veletržní správy, na výstavišti 

budou zajištěny plakáty odkazující na český kolektivní stánek.   

— Logistika před veletrhem (doporučení hotelu, další užitečné informace).  

   

 

Varianty účasti na veletrhu 

OSOBNÍ ÚČAST 

— Osobní účast zástupce Vaší firmy na stánku za účelem osobní prezentace a vedení 

jednání s potenciálními partnery. Každá společnost bude mít k dispozici 8 m2 stánek se 

základním vybavením a logem společnosti.       

— Cena – 8 m2: 57 000 Kč bez DPH 

— Cena – 12 m2: 74 000,- Kč bez DPH 

 

KATALOGOVÁ ÚČAST 

— Vaše firma zašle na naši kancelář v Itálii své prezentační materiály v italštině 

(CzechTrade Itálie pomůže s přípravou jazykové verze) v domluveném množství a 

termínu.     

— Vaše materiály budou během veletrhu selektivně rozdistribuovány vytipovaným 

zájemcům-potenciálním partnerům nebo klientům (nikoliv volně k rozebrání).   

— Zveřejníme vaše logo (nebo název firmy) a informace o Vaší firmě na webových 

stránkách naší kanceláře a v katalogu vystavovatelů na veletrhu.     

— Výstupem této služby bude po ukončení veletrhu individuální závěrečná zpráva včetně 

uvedení všech získaných kontaktů.      

— Cena: 8 000 Kč bez DPH 
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Podmínky účasti na veletrhu 

— Včasné vyplnění a odeslání závazné přihlášky, nejpozději do 20. 6. 2021. 

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

zaslána zálohová faktura), nejpozději do 31. 7. 2021. 

— Včasné doručení požadovaných firemních materiálů do 15. 9. 2021. 

 

Rádi zodpovíme Vaše dotazy týkající se forem prezentace, doprovodných služeb, vhodnosti 

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

prosím zašlete gestorovi akce do 20. 6. 2021. 

     

KONTAKT NA GESTORA AKCE: 

Jana Trnková 

CzechTrade 

Dittrichova 21 

128 01 Praha 2 

 

tel.: +420 224 907 583 

mob.: +420 702 213 099 

e-mail: jana.trnkova@czechtrade.cz 

 

 
KONTAKT NA ZK ITÁLIE: 

Marek Atanasčev 

CzechTrade Itálie 

Via G.B. Morgagni 20, Milán 

 

 

tel: +39 02 295 32 109  

mob: +420 724 966 518 

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

 Osobní účast – 8 m2     57 000,- Kč + DPH 

 Osobní účast – 12 m2      74 000,- Kč + DPH 

 Katalogová účast        8 000,- Kč + DPH 

 

 

 

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

Přihlášku je nutné odeslat poštou na adresu: 

Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade 

Jana Trnková    

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

