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Veletrh NeoCon slouží jako největší platforma pro reprezentaci průmyslového designu již od 

roku 1969. Jedná se o největší akci v USA v rámci představování nových trendů pro tvorbu a 

rozvoj prostředí, ve kterém žijeme a pro směrování udržitelného rozvoje do průmyslového 

designu. Více informací o veletrhu naleznete na: www.neocon.com 

 

Proč se investice do veletrhu NeoCon 2023 vyplatí? 

— Největší a nejnavštěvovanější akce svého druhu v USA 

— Návštěvníci se rekrutují z odborné veřejnosti a nákupčích všech největších obchodních 

designových řetězců 

— Veletrhu se účastní vystavovatelé i návštěvníci z celého světa 

 

VELETRH PODPORUJE NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKTOVÉ KATEGORIE: 

— Kancelářský nábytek a vybavení 

— Využití stěn 

— Ochrana a bezpečnostní screening 

— Pracovní celky 

— Produkty k sezení a výškově nastavitelná řešení 

— Řešení mobilních schůzek a jednání 

— Přenosné stěny 

— Doplňky 

— Venkovní nábytek 

 

Co nabízíme českým firmám? 

— Zajištění expozice a akvizice plochy 

— Realizace stánku dle dohody 

— Propagace 

— Využití zázemí zahraniční kanceláře pro případná jednání 

— Doprovod a účast odborníka zahraniční kanceláře na veletrhu 

— Individuální služby 

http://www.neocon.com/
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Formy účasti na veletrhu 

OSOBNÍ ÚČAST 

— Vzhledem k zaměření veletrhu je nákup plochy a vizualizace stánku individuální 

záležitostí a je zajišťována vždy po dohodě s firmou 

— Cena je řešena individuálně dle velikosti plochy, umístění plochy a podoby stánku 

— Orientační cena čisté plochy bez stánku a vybavení je 7 000 USD za 100 

čtverečních stop, což odpovídá cca 9 m2 

— Plocha je pokryta šedivým kobercem, vzhled stánku je nutno dojednat individuálně – 

nejedná se o typický veletržní prostor 

— V ceně je jedna zásuvka s omezeným příkonem pro připojení menší elektroniky  

— Více informací o vzhledu stánku poskytne zahraniční kancelář 

— Každý vystavovatel musí být předem schválen pořadatelem veletrhu 

 

Podmínky účasti na veletrhu 

— Včasné vyplnění a odeslání závazné přihlášky, nejpozději do 15. 12. 2022 

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

zaslána zálohová faktura), nejpozději do 15. 1. 2023 

— Včasné doručení požadovaných firemních materiálů, nejpozději do 15. 2. 2023 
 

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 15. 12. 2022.  

 

KONTAKT NA GESTORA AKCE: 

Petra Jindrová 

CzechTrade 

Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 

 

tel.: +420 224 907 539 

mob.: +420 727 847 533 

e-mail: petra.jindrova@czechtrade.cz 

 
KONTAKT NA ZK CHICAGO: 

Luboš Matějka 

Consulate General of the Czech Republic 

in Chicago, 205 N. Michigan Ave., Suite 

1660, 60601, Chicago, Illinois, USA 

 

tel.: +1 312 612 5896 

mob.: +1 312 316 8550 

e-mail: lubos.matejka@czechtrade.cz 
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Prosím označte Vámi vybrané služby: 

 Osobní účast (cena řešena individuálně) 

 

 
 

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

 

Přihlášku je nutné odeslat poštou na adresu: 

Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade 

Petra Jindrová 

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

