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INTERFOOD&DRINK 2022 je mezinárodní veletrh potravinářství. Veletrh zahrnuje všechny 

oblasti potravinářství. V roce 2021 byla výstavní plocha 16 000 m2 s počtem přes 500 

vystavovatelů z Bulharska, Řecka, Itálie, Rumunska, Makedonie, Španělska, JAR, Turecka, 

Slovinska, Španělska, Ruska a Holandska. Veletrh navštívilo více než 13 000 návštěvníků. 

Jedná se o největší oborový veletrh v Bulharsku a důležitou marketingovou akci pro 

prezentaci nových produktů z oblasti potravinářští, nápojů, moderních technologií, služeb. 

Veletrh navštěvují odborníci a nákupčí, kteří zde hledají a monitorují zajímavé z produkty  

z předmětné oblasti potravinářství. Poskytuje ideální platformu pro nové kontakty  

a představení společnosti. Mezinárodní vystavovatelé z celého světa zde představují novinky 

z oblasti produktů, služeb i technologií. Návštěvníci zde mohou získat přehled  

a podrobné komplexní informace v příjemném prostředí v různých oblastech.  

 

http://food-exhibitions.bg/index.php/bg/  

www.iec.bg  

 

Proč se investice do veletrhu INTERFOOD&DRINK vyplatí? 

— Potravinářství je jedním z nosných oborů bulharské ekonomiky. 

— Čerpání finančních prostředků z fondů EU. 

— Ekonomický růst a zvyšování životní úrovně předpokládá zvýšený zájem o kvalitní české 
produkty v rámci veletrhu. 

— Českým společnostem bude zrealizována ZK Sofia asistenční služba, jenž bude spojená 

s veletrhem (tzn. vyhledání, oslovení, předjednání schůzek na veletrh). 

— Česká Republika měla historicky pevné obchodní vztahy s Bulharskem a české výrobky 

mají v Bulharsku stále silnou tradici. 

VELETRH PODPORUJE NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKTOVÉ KATEGORIE: 

— potravinářské výrobky  

— nápoje 

— technologické vybavení pro segment HORECA 

— zdravá výživa a biotechnologie 

— výrobní technologie pro potravinářský průmysl 

— logistika, skladování a další služby 

 

http://food-exhibitions.bg/index.php/bg/
http://www.iec.bg/
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Co nabízíme českým firmám? 

— Plánovaná plocha 60m2.  

— Příprava profilu Vaší společnosti v bulharské jazykové verzi. 

— OSOBNÍ PREZENTACI NA VELETRHU INTERFOOD&DRINK 2019 V SOFII. 

— PODPORU ČESKÝM FIRMÁM V OBLASTI POTRAVINÁŘSTVÍ NA BULHARSKÉM 

TRHU.  

— OPTIMALIZACE NÁKLADŮ SPOJENÝCH S PREZENTACÍ VÝROBKŮ/SLUŽEB 

ČESKÝCH FIREM NA VÝSTAVĚ. 

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

samostatnou prezentaci v rámci veletrhů a výstav. 

OSOBNÍ ÚČAST 

— CzechTrade připraví a vyřídí všechny potřebné záležitosti a formality spojené s 

organizací akce – podmínkou zařazení do katalogu vystavovatelů je včasné přihlášení 

firmy u CzechTrade. 

— Plocha se společným stánkem a zázemím CzechTrade obsahuje základní vybavení; 

nadstandardní nábytek typu skleněné vitríny apod. je třeba doobjednat, vzory a ceník 

zašleme. 

— Každý účastník má k dispozici jednací místo, případné umístění exponátů nutno dále 

konzultovat s gestorem akce. 

— Umístění jména firmy v katalogu plus na límci stánku. 

— ZK CzechTrade nabízí asistenci při prezentaci firmy na vlastní ploše dle požadované 

velikosti (v rámci kolektivního stánku či zcela mimo něj), dále pomoc se zajištěním 

výstavní plochy, se stavbou stánku, vybavením atd. plus asistenční služby ZK a aktivní 

pomoc po celou dobu trvání veletrhu. 

 

Cena: 52 000 Kč + DPH (využití 15m2)  

— V případě individuálního požadavku bude částka za osobní účast kalkulována na základě 

požadovaných metrů vnitřní plochy od jednotlivých participantů veletrhu.  

KATALOGOVÁ ÚČAST 

— Zaslání pozvánky na veletrh společně s profilem Vaší společnosti firmám z naší 

databáze, které odpovídají profilu Vámi hledaného obchodního partnera (před 

veletrhem). 
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— Prezentace Vaší společnosti na stánku prostřednictvím pracovníků CzechTrade,  

kteří budou po celou dobu konání veletrhu v přímém kontaktu s návštěvníky stánku – 

potenciálními zahraničními partnery, budou jim předávat informace o Vaší společnosti, 

Vaše propagační materiály a zajišťovat individuální sběr kontaktů a informací. 

— Po skončení veletrhu předání individuální závěrečné zprávy s kontakty na o spolupráci 

(plus informace o jednání) a dále seznam pozvaných firem s jejich kontaktními údaji. 

— Umístění jména firmy v katalogu. 

 

— Cena: 18 000 Kč bez DPH 

Podmínky účasti na veletrhu 

— 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 20. 9. 2022. 

— Včasné doručení požadovaných firemních materiálů do 23. 9. 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 15. 9. 2022. 

 

KONTAKT NA GESTORA AKCE: 

PhDr. Adriana Dohnalová 

Exportní konzultant 

CzechTrade 

Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 

 

mob.: +420 724 966 504 

tel.: +420 224 907 544 

e-mail: adriana.dohnalova@czechtrade.cz 

 
KONTAKT NA ZK BULHARSKO: 

Martin Hlavnicka  

Director CzechTrade Bulharsko  

Embassy of the Czech Republic,  

ul. Rakovski 100, 1000 Sofia, Bulgaria  

 

mob.: +359  2 943 3152 

tel.: +359 878 310 309 

e-mail: sofia@czechtrade.cz, 

martin.hlavnicka@czechtrade.cz 
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Prosím označte Vámi vybrané služby: 

 Osobní účast      52 000 Kč + DPH (při objednání 15m2) 

 Osobní účast     ……………………(individuální počet m2) 

 Katalogová účast     18 000 Kč + DPH 

 
 

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

 

Přihlášku je nutné odeslat poštou na adresu: 

Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade 

PhDr. Adriana Dohnalová  
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

