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Consumer Electronics Show je největším, nejznámějším a nejnavštěvovanějším 

mezinárodním veletrhem zaměřeným na spotřební elektroniku. Koná se pravidelně v LAS 

Vegas. Více informací na https://www.ces.tech/. 

Proč se investice do veletrhu CES 2022 vyplatí? 

— Největší a nejnavštěvovanější veletrh pro spotřební elektroniku   

— Veletrh je určen jen ODBORNÉ veřejnosti 

— Speciální venkovní sekce eMobility s testovací dráhou 

— Veletrhu se v minulém ročníku účastnilo více jak 2000 vystavovatelů 

— Během předešlého ročníku se veletrhu CES účastnilo přes 80 tisíc kvalifikovaných 

účastníků 

VELETRH PODPORUJE NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKTOVÉ KATEGORIE: 

— eMobility 

— elektrokola  

— elektrokoloběžky   

— cargoelektrokola     

    

 

Co nabízíme českým firmám? 

— Kompletní servis přípravy a realizace venkovního stánku 

— Zveřejnění profilu Vaší společnosti na www.czechtrade-usa.us, a to i po skončení akce 

— Asistence pracovníků agentury CzechTrade, kteří Vám rádi pomohou při jednáních                    

s Vašimi potenciálními obchodními partnery v rámci veletrhu 

— V rámci účasti je zajištěna testovací dráha, kde si návštěvníci mohou vyzkoušet                   

Váš produkt 

 

 

 

 

    

 

https://www.ces.tech/
http://www.czechtrade-usa.us/
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Varianty účasti na veletrhu 

OSOBNÍ ÚČAST 

— Venkovní Stánek v sekci eMobility o velikosti cca 9 m² (100 sqft) 

— Jednoduchý venkovní stánek stánek, stůl, dvě židle, přípojka k elektřině. Zadní stěny 

stánku bílé, látkové 

— Osobní účast až dvou zástupců Vaší společnosti na stánku za účelem osobní prezentace 

a vedení jednání s potenciálními partnery 

— Zveřejnění profilu Vaší společnosti na webových stránkách zahraniční kanceláře                        

v Chicagu na základě Vámi dodaných materiálů v angličtině 

— Možnost umístění - banneru a plakátu Vaší společnosti na stánku 

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

s Vašimi obchodními partnery 

— V případě zájmu o větší plochu, nebo dovybavení stánku je možné tyto změny realizovat 

za příplatek a bude provedena individuální kalkulace      

— Cena – cca 9 m2: 145 000 Kč bez DPH 

Podmínky účasti na veletrhu 

— Včasné vyplnění a odeslání závazné přihlášky, nejpozději do 15. 8. 2021. 

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

zaslána zálohová faktura). 

— Včasné doručení požadovaných firemních materiálů do 15. 10. 2021. 

PRŮVODNÍ DOPIS        

1 strana A4 v anglickém jazyce s uvedením stručného profilu Vaší společnosti, specifikace a 

přednosti prezentovaných výrobků (vymezení se vůči konkurenci), dosažených úspěchů, tj. 

přehledu domácích i případně zahraničních referencí. 

— Profil Vašeho ideálního obchodního partnera (česky). 

— Další relevantní podklady - kopie atestů, certifikátů nebo ocenění, atp. 

— Podklady pro brožuru o účasti českých společností – informace o Vaší společnosti, 

fotografie v JPG., logo Vaší společnosti ve křivkách. 

— Logo Vaší společnosti ve vysokém rozlišení. 

— Katalogy a prospekty výrobků v elektronické podobě. 
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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.  

Přihlášku prosím zašlete gestorovi akce a uhraďte účastnický poplatek nejpozději do 

15.8.2021. Veletrh se může na straně pořadatele rychle vyprodat. Proto doporučujeme se 

přihlásit a uhradit účastnický poplatek co nejdříve. Stánek pro Vás nemůže být poptán, 

dokud nebude účastnický poplatek uhrazen. 

Upozorňujeme, že v rámci organizace veletrhu není obsažena doprava zboží - vzorků a 

handling. Společnosti si organizují dopravu zboží - vzorků na veletrh a handling sami a na 

vlastní náklady. Dále upozorňujeme, že prodej elektroniky  v USA podléhá regulacím.  ZK 

Chicago ráda poskytne v této věci asistenci v rámci dodatečné individuální služby. 

     

KONTAKT NA GESTORA AKCE: 

Michal Holub 

CzechTrade 

Dittrichova 21 

128 01 Praha 2 

 

tel.: +420 224 907 584 

e-mail: michal.holub@czechtrade.cz 

 

 
KONTAKT NA ZK USA: 

Luboš Matějka 

CzechTrade Chicago 

200 S.Wacker Dr., Suite # 3210 

60606, Chicago, IL, USA 

 

tel: +1 312 612 5896 

e-mail: 

lubos.matejka@czechtrade.cz 
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Prosím označte vámi vybrané služby: 

 Osobní účast – 9 m2     145 000,- Kč + DPH 

 

 

 

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

Přihlášku je nutné odeslat poštou na adresu: 

Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade 

Michal Holub    

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

