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ECOMONDO 
 

8. – 11. 11. 2022 

Ecomondo je významnou referenční událostí v Evropě pro ekologický přechod a oběhové i 

regenerativní hospodářství. Více informací o veletrhu naleznete na: www.ecomondo.com 

 

Proč se investice do veletrhu Ecomondo 2022 vyplatí? 

— Itálie alokuje 60 miliard EUR na ekonomickou změnu, tzv. ekologický přechod, tedy 

soubor opatření zaměřených na udržitelnost ekonomiky s cílem usnadnit přechod od 

systému založeného na znečišťujících zdrojích energie k příznivému modelu 

zaměřenému na ekologické zdroje 

— Veletrh koresponduje s novými trendy podporovanými italskou vládou, mezi obory akce 

patří odpady a zdroje, voda, cirkulární biohospodářství, sanovace a hydrogeologické 

riziko 

— Veletrh je referenční akcí pro oblast Středozemního moře a rozkládá se na ploše o 

rozloze více než 98 000 m2 

— V roce 2021 jej přes veškeré restrikce navštívilo 69 600 návštěvníků, z toho 7 % ze 

zahraničí, a vystavovalo na něm 1 116 vystavovatelů 

— Jedná se o ideální příležitost pro získání kontaktů s italskými a mezinárodními nákupčími 

— Akce podporuje networking na obchodní i vědecké úrovni 

— Optimalizace nákladů a časová úspora pro české firmy oproti přípravě na vlastní 

samostatnou prezentaci v rámci veletrhu 

 

VELETRH PODPORUJE NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKTOVÉ KATEGORIE: 

— Odpadové hospodářství a zdroje 

— Voda a vodohospodářství 

— Cirkulární biohospodářství 

— Sanovace a hydrogeologické riziko 

— Zelené energie 

 

 

 

http://www.ecomondo.com/
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Co nabízíme českým firmám? 

— Agentura CzechTrade zajišťuje plochu pro umístění kolektivní české expozice  

na dané akci  

— Vyřízení veškerých administrativních záležitostí spojených s účastí na veletrhu 

— Vybavený stánek pro Vaši prezentaci, ve výbavě stánku je zahrnuto: stůl, 4 židle, 

věšák, pultík – recepce, elektřina a osvětlení 

— Příprava firemního profilu společnosti v italské jazykové verzi 

— Osobní asistence pracovníků CzechTrade během akce při jednáních s Vašimi partnery 

— Zařazení do katalogu vystavovatelů (podmínkou je včasné přihlášení firmy) 

— Základní občerstvení po celou dobu akce (voda, káva apod.) 

 

Formy účasti na veletrhu 

OSOBNÍ ÚČAST 

— Zázemí pro jednání a reprezentativní desk společnosti na společné české expozici 
 

— Cena: 56 000 Kč bez DPH  
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Podmínky účasti na veletrhu 

— Včasné vyplnění a odeslání závazné přihlášky, nejpozději do 30. 5. 2022 

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

zaslána zálohová faktura), nejpozději do 30. 6. 2022 

— Včasné doručení požadovaných firemních materiálů, nejpozději do 15. 9. 2022 

 

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 30. 5. 2022. 

 

KONTAKT NA GESTORA AKCE: 

Martina Paříková 

CzechTrade 

Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 

 

tel.: +420 224 907 536 

mob.: +420 725 962 110 

e-mail: martina.parikova@czechtrade.cz 

 
KONTAKT NA ZK ITÁLIE: 

Marek Atanasčev 

Via G. B. Morgagni 20 

20129, Milano, Italy 

 

tel.: +390 229 532 109 

mob.: +393 894 515 666 

e-mail: marek.atanascev@czechtrade.cz 
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Prosím označte Vámi vybrané služby: 

 Osobní účast       56 000,- Kč + DPH 

 

 
 

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

 

Přihlášku je nutné odeslat poštou na adresu: 

Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade 

Martina Paříková 

Štěpánská 567/15, 120 00 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

