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Mezinárodní potravinářský veletrh INDAGRA FOOD 2022 a paralelně probíhající 

zemědělský veletrh INDAGRA jsou nejsilnější odbornou akcí s mezinárodní účastí v oblasti 

rumunského potravinářského a zemědělského průmyslu. Více informací o veletrzích 

naleznete na: www.indagra-food.ro a www.indagra.ro 

 

Proč se investice do veletrhu INDAGRA FOOD vyplatí? 

— Rumunský spotřebitelský trh o velikosti cca 20 mil. obyvatel     

— Očekávaný růst obyvatel městských aglomerací (prognóza UITP) 

— Rostoucí zájem o výrobky z kategorie zdravá výživa / bioprodukty  

— Potřeba strojů a technologií pro zpracovatelské a potravinářské podniky   

— Postupná modernizace farem a potravinářských závodů (včetně strojů)  

— Vládní podpora modernizace zavlažovacích zařízení na období 2015–2022  

 

  

VELETRH PODPORUJE NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKTOVÉ KATEGORIE: 

— Potravinářské výrobky      

— Zdravá výživa a biopotraviny     

— Pet food 

— Výrobní technologie pro potravinářský průmysl      

— Technologické vybavení pro segment HORECA     

— Zemědělské technologie, stroje a zařízení     

— Logistika, skladování a další služby     

— Technologie a software pro zemědělství   

 

 

 

 

http://www.indagra-food.ro/
http://www.indagra.ro/
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Co nabízíme českým firmám? 

— Agentura CzechTrade zajišťuje společný stánek na celkové ploše 36 m2 s limitovanou 

kapacitou, na kterém Vaši firmu rádi uvítáme 

— Připravili jsme pro Vás zvýhodněnou účast, včetně následujících doprovodných 

asistenčních služeb    

— Prezentace Vaší společnosti na stánku CzechTrade a v rámci veletržního katalogu  

— Zvýhodněná participace na společném stánku (registrační poplatek, pronájem výstavní 

plochy, nábytek, přípojky, kuchyňka atd.)     

— Zařazení do katalogu vystavovatelů (za podmínky včasného přihlášení firmy) 

— Umístění propagačních materiálů (katalogy, plakáty, firemní logo) v zázemí stánku 

— Neomezený vstup na výstaviště 

— Základní občerstvení na stánku 

— Oslovení a pozvání potenciálních zájemců o obchodní spolupráci na stánek   

— Asistenční služby během veletrhu (sběr kontaktů, asistence při jednáních, tlumočení) 

 

    
 

Formy účasti na veletrhu 

OSOBNÍ ÚČAST 

— Cena za start-up, technologický corner: 24 500 Kč bez DPH  
 

— Cena za plochu 6 m2: 38 500 Kč bez DPH  
 

— Cena za plochu 9 m2: 49 500 Kč bez DPH  
 

— Cena za plochu 12 m2: 63 500 Kč bez DPH 
 

— Venkovní plocha – individuální kalkulace 
 

— Jiná plocha – individuální kalkulace     
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Podmínky účasti na veletrhu 

— Včasné vyplnění a odeslání závazné přihlášky, nejpozději do 30. 8. 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 

— Podmínkou účasti je dále předem nadefinovaná cílová skupina rumunských firem od 

každého zájemce o účast – následně po vzájemném odsouhlasení cílové skupiny 

vhodných firem k pozvání na stánek s vedoucím zahraniční kanceláře CzechTrade v 

Bukurešti je možné považovat vyplněnou přihlášku za platnou pro účast na akci 

 

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. 8. 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 RUMUNSKO: 

Kryštof Rygl 

CzechTrade Rumunsko 

Str. Ion Ghica 11, Sector 3,  

030045, Bucuresti, Romania 

 

Mob.: +40 751 528 928 

E-mail: krystof.rygl@czechtrade.cz 
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Prosím označte Vámi vybrané služby: 

 Osobní účast (start-up, technologický corner)   24 500,- Kč + DPH 

 Osobní účast (6 m2)      38 500,- Kč + DPH 

 Osobní účast (9 m2)      49 500,- Kč + DPH 

 Osobní účast (12 m2)      63 500,- 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

