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Zahraniční kancelář CzechTrade v Almaty připravuje prezentaci českých firem za účelem 

nalezení nových odbytových možností pro české exportéry. Velké možnosti v oboru 

potravinářských technologií jsou dnes zajímavým tématem pro řadu kazašských odběratelů. 

České potravinářské technologie mají v Kazachstánu dobré jméno a je zde významný 

potenciál dalších dodávek. Více informací o veletrhu naleznete na www.foodexpo.kz/en 

 

Proč se investice do veletrhu FoodExpo Qazaqstan 2022 

vyplatí? 

— Jedná se o 23. ročník výstavy, které se účastní velké množství zahraničních 

vystavovatelů, přičemž se jedná o největší výstavu svého druhu ve střední Asii 

— Potravinářské technologie patří v Kazachstánu k jednomu z nejperspektivnějších odvětví 

s ohledem na plánované investice a dobré reference českých firem především ze zemí 

SNS 

— Vhodná příležitost k nalezení partnera nejen v Kazachstánu, ale také v celé střední Asii 

— Součástí veletrhu bude též řada doprovodných a specializovaných akcí určených k 

prezentaci firem před odbornou veřejností 

 
VELETRH PODPORUJE NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKTOVÉ KATEGORIE: 

— Potravinářské technologie     

— Zařízení pro restaurační provozy     

— Technologie balení potravin     

— Pivovarnictví a minipivovary     

 

 

 

 

 

https://foodexpo.kz/en/
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Co nabízíme českým firmám? 

— Agentura CzechTrade zajišťuje plochu pro český pavilon s limitovanou kapacitou,  

na kterém Vaši firmu rádi uvítáme 

— Připravili jsme pro Vás výhodnou variantu účasti a doprovodných asistenčních služeb 

 

Formy účasti na veletrhu 

OSOBNÍ ÚČAST 

— Firmám nabízíme osobní účast na veletrhu s poskytnutím prostoru pro vlastní prezentaci, 

zázemí na stánku CzechTrade a asistenční služby ZK Almaty 

— Cena zahrnuje: 

• Použití části výstavní plochy společného stánku CzechTrade, včetně výstavby stánku, 

přípojky na elektřinu a základního vybavení nábytkem 

• Průkaz ke vstupu na výstavu 

• Asistenční služby zástupce ZK Almaty na stánku, asistence a konzultace při 

obchodních jednáních (dle volných kapacit) 

• Umístění loga a plakátu firmy, případně základních polepů dle zadání klienta na 

společném stánku 

• Zařazení do katalogu vystavovatelů – podmínkou je včasné přihlášení firmy 
 

— Cena za plochu 12 m2: 169 000 Kč bez DPH 
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Podmínky účasti na veletrhu 

— Včasné vyplnění a odeslání závazné přihlášky, nejpozději do 25. 6. 2022 

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

zaslána zálohová faktura), nejpozději do 9. 7. 2022 

— Včasné doručení požadovaných firemních materiálů, nejpozději do 15. 10. 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 25. 6. 2022. 

 

KONTAKT NA GESTORA AKCE: 

Jana Trnková 

CzechTrade 

Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 

 

tel.: +420 224 907 583 

mob.: +420 702 213 099 

e-mail: jana.trnkova@czechtrade.cz 

 
KONTAKT NA ZK ALMATY: 

Petr Jurčík 

Prospekt Dostyk 192, 050 051 

Almaty, Kazachstán  

 

mob.: +7 777 122 99 55 

tel.: +7 727 244 93 03 

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

 Osobní účast na ploše 12 m2      169 000,- Kč + DPH 

 

 
 

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

 

Přihlášku je nutné odeslat poštou na adresu: 

Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade 

Jana Trnková 

Štěpánská 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

