
Vážení obchodní přátelé,                                                        Brno, březen 2018  

dovolujeme si Vás pozvat k účasti na největším letním odborném sportovním veletrhu v Číně: 

     

Vaši účast Vám doporučujeme!
•  Veletrhu ispo Shanghai se vloni zúčastnilo na 570 vystavovatelů z 20 zemí na ploše 33 000 m2. 

Veletrh navštívilo 15 000 registrovaných návštěvníků z Číny a dalších asijských zemí. 

•  Veletrh se koná každý rok a je zaměřen na letní sportovní zboží a kolekce pro asijský trh. 
Na akci se  představí mezinárodní výrobci sportovního zboží a také domácí producenti, akce je 
zaměřena na letní a celoroční sporty z oblastí outdoor, fitness, vodní a adrenalinové sporty, běh, 
zdravá výživa, sportovní technologie, sportovní móda aj.

• Dle akčního plánu čínské vlády má do roku 2020 roční obrat se sportovním zbožím vzrůst 
na 460 mld. USD (to je 20% nárůst ročně)

Cenové podmínky účasti:
Rádi bychom uspořádali ve spolupráci s místní pobočkou CzechTrade v Shanghaji společnou českou 
expozici. Orientační cena za 12m2 ve společné expozici CzechTrade: 60 000,- Kč + DPH. 
Tato cena zahrnuje: Pronájem výstavní plochy, registrační poplatek, profilový katalog, realizaci expozice 
(architektonický návrh, montáž, demontáž, vybavení stánku, podíl na společném zázemí, grafika, provozní 
zajištění - energie a úklid).

Oficiální cena za pronájem výstavní plochy: 1 120 RMB/m² (cca 3 700 Kč/m2)

Ceny letenek s odletem z Prahy od 13 000 Kč, ubytování v hotelu od 80 EUR/dvoulůžkový pokoj.

 
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:  30. 04. 2018 
Věříme, že se rozhodnete k účasti na tomto veletrhu, v případě zájmu o účast nás prosím kontaktujte. 

S přátelským pozdravem

Ing. Jaroslav Vondruška, zástupce Messe München pro ČR a SR 
vondruska@expocs.cz  I  Tel: 602 711 012

7. mezinárodní veletrh sportovního zboží  
New International Expo Center, Shanghai
5. – 7. července 2018  I  www.ispo.com
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