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Fórum obchodních zástupců je jediná akce kompletně věnovaná vyhledávání a výběru 

obchodních zástupců. Akce se skládá ze dvou dnů, během kterých probíhají pohovory mezi 

obchodními zástupci hledajícími nové možnosti a společnostmi, které shání obchodní 

zastoupení na italském trhu. Více informací o akci naleznete na: www.forumagenti.it 

 

Proč se investice do akce FORUM AGENTI 2022 vyplatí? 

— Obchodní zástupce v Itálii je vhodný nástroj pro vstup na lokální trh 

— Fórum není sektorově vymezeno, firmy se mohou představit s průmyslovým i spotřebním 

zbožím či službami 

— V roce 2019 se akce zúčastnilo více než 240 vystavovatelů 

— Jediná akce svého druhu orientovaná na obchodní zástupce v Itálii 

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

samostatnou prezentaci v rámci veletrhů 

— Možnost pro české firmy efektivně a rychle nalézt obchodního zástupce pro italský trh 

 

AKCE PODPORUJE NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKTOVÉ KATEGORIE: 

— Automobilové doplňky 

— Zdravotnická technika 

— Energetika, ekologické technologie 

— Oděvní průmysl, šperky a bižuterie 

— Tiskařské služby a nakladatelství, papírnické zboží 

— Nábytkářský průmysl, osvětlení 

— Potravinářství, domácí spotřebiče 

— Chemický průmysl 

— Kosmetika 

— Obaly 

— Zahradní technika 

— Průmyslové stroje a zařízení 

— Telekomunikace 

— Stavebnictví 

http://www.forumagenti.it/
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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 akci 

— Vybavený stánek pro Vaši prezentaci, ve výbavě stánku jsou zahrnuty: stůl, 4 židle, 

věšák, Wi-Fi, elektřina, osvětlení a barevná grafika firemního loga 

— Příprava firemního profilu společnosti v italské jazykové verzi 

— Osobní asistence pracovníků CzechTrade během akce a při jednáních 

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

— Základní občerstvení po celou dobu akce (voda, káva apod.), přístup do VIP area 

 

Formy účasti na akci 

OSOBNÍ ÚČAST 

— Místo pro jednání, stůl a židle  

— Zajištění schůzek a propagace ze strany organizátora 
 

— Cena: 31 000 Kč bez DPH 

 

Podmínky účasti na akci 

— Včasné vyplnění a odeslání závazné přihlášky, nejpozději do 15. 9. 2022 

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

zaslána zálohová faktura), nejpozději do 30. 9. 2022 

— Včasné doručení požadovaných firemních materiálů, nejpozději do 30. 9. 2022 
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Rádi zodpovíme Vaše dotazy týkající se forem prezentace, doprovodných služeb, vhodnosti 

akce pro Váš výrobek / službu a poradíme, jak se na akci nejlépe připravit. Přihlášku prosím 

zašlete gestorovi akce do 15. 9. 2022. 

 

KONTAKT NA GESTORA AKCE: 

Jana Trnková 

CzechTrade 

Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 

 

tel.: +420 224 907 583 

mob.: +420 702 213 099 

e-mail: jana.trnkova@czechtrade.cz 

 
KONTAKT NA ZK ITÁLIE: 

Marek Atanasčev 

Via G. B. Morgagni 20 

20129, Milano, Italy 

 

tel.: +39 022 9532 109 

mob.: +39 389 4515 666 

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

 Osobní účast      31 000,- Kč + DPH 

 

 
 

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

 

Přihlášku je nutné odeslat poštou na adresu: 

Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade 

Jana Trnková 

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

