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Veletrh Morocco SIEMA & Food Expo 2022 se koná v Casablance a jedná se o největší  

a nejuznávanější veletrh potravinářského průmyslu pro západ a sever afrického regionu. 

CzechTrade Maroko na něj po odmlce navazuje tradiční expozicí pro české firmy. Více 

informací o veletrhu naleznete na www.moroccofoodexpo.com 

 

Proč se investice do veletrhu SIEMA & Food Expo vyplatí? 

— Maroko patří k nejperspektivnějším zemím severní Afriky a také k největším  

obchodním partnerům České republiky – je významným prvkem stability a aktivním 

hráčem na africkém kontinentu, křižovatkou mezi Evropu a Afrikou a bez nadsázky také 

vstupní branou do subsaharské Afriky  

— Významnost akce – na posledním veletrhu bylo prezentováno 220 značek z 20 zemí, 

veletrh navštívilo více než 6 700 návštěvníků 

— Představení nabídky českých firem na této akci – příležitost k osobnímu jednání s 

návštěvníky veletrhu i pozvanými partnery nebo prezentace formou distribuce 

propagačních materiálů 

— Díky vazbám CzechTrade Rabat a veletržní správy je stánek českých firem levnější  

a vždy umístěn na vhodném místě 

— Společný stánek na této akci šetří náklady účastníků v porovnání s možností, pokud by 

na veletrhu vystavovali sami 

— Vstup českých firem na nový trh nebo rozšíření dosavadních kontaktů a aktivit v Maroku 

a okolních zemích 

 

VELETRH PODPORUJE NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKTOVÉ KATEGORIE: 

— Potravinářský průmysl  

— Zpracování potravin, balicí stroje  

— Pohostinství  

— Zemědělské technologie  

 

 

 

 

 

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

— Agentura CzechTrade zajistila plochu pro společný stánek CzechTrade s limitovanou 

kapacitou, na kterém Vaši firmu rádi uvítáme 

— Po celou dobu veletrhu je k dispozici tlumočník k možným překladům z českého do 

arabského jazyka 

— Marketingový průzkum v rámci veletrhu s arabským tlumočníkem (obejdeme s Vámi 

veletrh a navštívíme pro Vás prioritní firmy) 

— Vytvoříme stručný informační profil Vaší firmy v arabštině na základě Vámi dodaných 

materiálů 

— Logistická pomoc při výběru a zajištění Vašeho hotelu a transportu 

 

Formy účasti na veletrhu 

OSOBNÍ ÚČAST 

— Plocha o rozměru cca 6 m2 v rámci základní účasti 

— Stánek bude vybaven nábytkem (1 stůl, 2 židličky) / firma, možnost přiobjednání vitrín, 

infopult, barová stolička 

— Možnost umístění loga, banneru a plakátu firmy na společném stánku 

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

jednání s potenciálními partnery 

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

Vašimi obchodními partnery 

— Logistika (doporučení hotelu, další užitečné informace) 

— Vytvoření stručného informačního profilu Vaší firmy v arabštině na základě Vámi 

dodaných materiálů 
 

— Cena: 50 000 Kč bez DPH 

 

KATALOGOVÁ ÚČAST 

— Vytvoříme stručný informační profil Vaší firmy v arabštině na základě Vámi dodaných 

materiálů 

— Rozeslání katalogu na místní partnery s cílem domluvení schůzek na stánku 

— Zastupování Vaší firmy po dobu konání veletrhu 
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— V rámci veletrhu obejdeme partnery, předáme jim Vaše propagační materiály  

a získáme od nich vizitky s kontakty 

— Sestavení Excel tabulky partnerů se jmennými kontakty, kteří navštívili stánek  

a kteří byli navštíveni v rámci veletrhu 
 

— Cena: 20 000 Kč bez DPH 

 

Podmínky účasti na veletrhu 

— Včasné vyplněné a odeslání závazné přihlášky, nejpozději do 31. 7. 2022 

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

zaslána zálohová faktura), nejpozději do 14 dnů od obdržení zálohové faktury 

— Včasné doručení požadovaných firemních materiálů, nejpozději do 31. 8. 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 31. 7. 2022. 

 

KONTAKT NA GESTORA AKCE: 

Zuzana Jesenská 

CzechTrade 

Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 

 

tel.: +420 224 907 566 

mob.: +420 702 213 109 

e-mail: zuzana.jesenska@czechtrade.cz 

 
KONTAKT NA ZK MAROKO: 

Tamer El-Sibai 

Embassy of the Czech Republic in Rabat 

10, Rue Ait Melloul, 1000 Rabat, Morocco 

 

mob.: +212 676 495 910 

tel.: +212 522 226 121 

e-mail: tamer.elsibai@czechtrade.cz 
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Prosím označte Vámi vybrané služby: 

 Osobní účast       50 000,- Kč + DPH 

 Katalogová účast       20 000,- Kč + DPH 

 

 
 

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

 

Přihlášku je nutné odeslat poštou na adresu: 

Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade 

Zuzana Jesenská 

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

