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Veletrh Cremona Musica je nejdůležitější světovou událostí pro sektor kvalitních hudebních 
nástrojů. Veletrh je rozdělený do pěti hlavních produktových kategorií: strunné nástroje, 
piana, klasické akustické kytary, dechové nástroje a akordeony. Své místo zde mají i ostatní 
hudební nástroje a příslušenství. Každoročně se na této světově známé akci setkávají 
výrobci, distributoři, hudební vydavatelé a prodejci s nejkvalifikovanějšími klienty 
a profesionálními i amatérskými hudebníky z celého světa. Více informací o veletrhu 
naleznete na: www.cremonamusica.com 

 

Proč se investice do veletrhu Cremona Musica vyplatí? 

— Vysoce specializovaný veletrh zaměřený na kvalitu 

— Návštěvnost i objem obchodu má stoupající tendenci 

— Přes 300 vystavovatelů z 30 zemí světa  (48 % ze zahraničí)   

— Přes 19 500 návštěvníků z 55 zemí světa: +8 % oproti poslednímu ročníku před 
pandemií, 2019 

— Vysoce koncentrované místo pro svět hudebních nástrojů     

— Prezentace a podpora českých výrobců na nejvýznamnější akci v sektoru   
 
 

VELETRH PODPORUJE NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKTOVÉ KATEGORIE: 

— Hudební nástroje (strunné nástroje, piana, klasické akustické kytary, dechové 
nástroje,akordeony)     

— Dodavatelé materiálů a surovin pro výrobu nástrojů 

— Prodejci a obchodníci hudebních nástrojů 

— Hudební vydavatelé a nakladatelé     

— Asociace, hudební instituce a školy     

— Pořadatelé festivalů a hudebních soutěží     

— Historické nástroje a restaurátoři 

— Pouzdra, obaly, pulty apod.   
 
 
 

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

— Agentura CzechTrade zajišťuje plochu pro umístění kolektivní české expozice v hlavním 
pavilonu veletrhu    

— Vyřízení veškerých administrativních záležitostí spojených s účastní na veletrhu  

— Při příjezdu naleznete vybavený stánek pro Vaši prezentaci, ve výbavě stánku jsou 
zahrnuty: stůl, dvě židle, věšák, koš na odpadky, elektřina, osvětlení 

— Před veletrhem zajistí pracovníci CzechTrade oslovení a pozvání vybraných cílových 
skupin k návštěvě Vašeho stánku     

— Pracovníci CzechTrade připraví Váš propagační materiál v italštině a budou Vám 
k dispozici během celé konání akce k tlumočení při Vašich jednáních 

— V ceně je zahrnuta také komunikace a propagace ze strany veletržní správy, na výstavišti 
budou zajištěny plakáty odkazující na český kolektivní stánek  

— V případě, že kolektivní účast dosáhne velikosti alespoň 70 m2, proběhne rozhovor s 
tiskovou kanceláří, který bude odvysílán na webových stránkách a sociálních sítích 
Cremona Musica, spolu s příspěvkem věnovaným kolektivu CzechTrade na sociálních 
kanálech Cremona Musica 

— Připravovaný koncert v rámci oficiálního programu veletrhu – speciální financování 
z Projektů na podporu ekonomické diplomacie 

 
 

Formy účasti na veletrhu 

OSOBNÍ ÚČAST 12 m2 

— V případě potřeby je možné vyžádat separátní kalkulaci na menší či větší plochu. 
 

— Cena: 45 000 Kč + DPH 
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Podmínky účasti na veletrhu 

— Včasné vyplnění a odeslání závazné přihlášky, nejpozději do 1. 5. 2023 

— Uhrazení účastnického poplatku (po obdržení závazné přihlášky Vám bude obratem 
zaslána zálohová faktura), nejpozději do 31. 5. 2023 

— Včasné doručení požadovaných firemních materiálů 
 

 

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 1. 5. 2023. 
 

KONTAKT NA GESTORA AKCE: 

Iveta Miškovská 
CzechTrade 
Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 
 
tel.: +420 224 907 514 
mob.: +420 724 966 515 
e-mail: iveta.miskovska@czechtrade.cz 

 
KONTAKT NA ZK ITÁLIE: 

Marek Atanasčev 
Via G. B. Morgagni 20 
20129, Milano, Italy 
 
tel.: +39 0229 532 109 
mob.: +39 389 451 5666 
e-mail: marek.atanascev@czechtrade.cz 
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Prosím označte Vámi vybrané služby: 

 Osobní účast 12 m2        45 000 Kč + DPH 
 

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

 

Přihlášku je nutné odeslat poštou na adresu: 

Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade 
Iveta Miškovská 
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/Obchodni-podminky/Vseobecne-obchodni-podminky-2023unor.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/Obchodni-podminky/Vseobecne-obchodni-podminky-2023unor.pdf
https://www.czechtrade.cz/d/documents/01/4-nase-sluzby/Obchodni-podminky/Vseobecne-obchodni-podminky-2023unor.pdf

