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Veletržní poradenská a reklamní
kancelář, oficiální zastoupení veletržní
společnosti GHM pro Českou
a Slovenskou republiku

POZVÁNKA PRO VYSTAVOVATELE
S FINANČNÍM PŘÍSPĚVKEM (MAX. 80 000 Kč)
Vážení obchodní přátelé,

							

Brno, červenec 2019

dovolujeme si vás pozvat k účasti na největším předvánočním prodejním veletrhu domov a řemesla

HEIM + HANDWERK 2019

												

42. prodejní výstava řemesla, designu a bydlení
Nové výstaviště Mnichov, 27. 11. - 01. 12. 2019
Cenové podmínky účasti:
Veletrh je zařazen na seznamu podporovaných veletrhů v rámci projektu NOVUMM. V rámci tohoto projektu
můžete získat zvýhodněnou službu ve formě nákupu plochy, registračního poplatku, technických přívodů,
profilového katalogu až do výše 80 000,- Kč, přičemž se musíte min. 50% spoluúčastnit na úhradě. Projektu se
mohou zúčastnit všechny podniky - plátci daní a se sídlem v ČR, vyjma podniků se sídlem v Praze (s výjimkou těch,
jejichž činnost je prokazatelně spojena s výrobou a službami realizovanými mimo region hl. města Prahy). Podpora je poskytována pouze malým a středním podniků. Podpora je určena jak vystavovatelům v rámci společné, tak
samostatné expozice, avšak její čerpání z projektu NOVUMM je podmíněno účastí minimálně 3 firem na společné
expozici. Případné dotazy k tomuto programu Vám odpoví paní K. Velebná,email: kristyna.velebna@czechtrade.cz
z agentury CzechTrade, tel.: 224 907 819.

Nabízíme 2 formy účasti:

A/Účast v rámci společné expozice: Tuto formu účasti doporučujeme firmám, které chtějí svěřit celou
organizaci účasti vybranému realizátorovi společné expozice. Předpokládáme, že společná expozice bude
rozdělena na samostatné jednací kóje po 6m2, 9m2, či 12m2 se společným zázemím s min. počtem 3 firem.
Cena za expozici 6m2: 34 774,- Kč / Cena za expozici 9m2: 47 141,- Kč / Cena za expozici 12m2: 60 938,- Kč

Výše uvedené ceny zahrnují tyto náklady: nájemné výstavní plochy, projekt, grafické řešení
a realizace expozice, technické přívody a zápis do katalogu.
B/Účast vlastní samostatnou expozicí: Vystavovatelé, kteří se rozhodnou pro vlastní prezentaci, si mohou objednat
výstavní plochu přímo u agentury CzechTrade. Oficiální nájemné výstavní plochy: 154 EUR/m2.

Informace o veletrhu Heim + Handwerk (www.heim-handwerk.de):

Veletrh H+H je největším předvánočním prodejním veletrhem v Bavorsku zaměřeným na malé a střední podnikání. Veletrhu se pravidelně účastní 1 000 vystavovatelů z 23 zemí, a mezi českými vystavovateli je velmi oblíben.
Na veletrhu mají čeští výrobci ideální příležitost k přímému prodeji svých výrobků či k navázání nových obchodních
vztahů. Letos se očekává návštěvnost opět přes 120 000 návštěvníků.

Uzávěrka přihlášek: 30. 07. 2019

Doporučujeme se přihlásit ihned, počet účastníků tohoto projektu je OMEZEN!
Věřím, že využijete této mimořádné nabídky pro prezentaci vašich výrobků a těšíme se na váš zájem.
S přátelským pozdravem
Ing. J. Vondruška							
oficiální zástupce GHM a Messe München pro ČR a SR

ODPOVĚDNÍ LÍSTEK
PŘIHLÁŠKA K ÚČASTI

ODPOVĚDNÍ LÍSTEK

Váš zájem nám prosím sdělte do 30. 07. 2019 na naši adresu:
EXPO-Consult+Service, spol. s r.o., Příkop 4, 604 45 Brno,
e-mail:info@expocs.cz, Tel.: 545 176 158

OBOROVÉ ČLENĚNÍ VELETRHU HEIM+HANDWERK 2019
Umělecké řemeslo všeho druhu
Šperky všeho druhu, hodiny
Bytové doplňky
Vnitřní zařízení a vybavení bytu
Kuchyně
Interiérová výstavba
Energeticky úsporné stavění
Zahrada a wellness

Stavba, výstavba
Technické vybavení
Nářadí, nástroje, domácí potřeby
Domácí spotřebiče, zboží
Hudební nástroje
Zdraví a rehabilitace
Ostatní

MÁM ZÁJEM O ÚČAST NA VELETRHU
V rámci společné expozice, rezervujte mi prosím
minimální plocha je 6m2 (3x2m)

6

9

12 m2

Máme zájem zúčastnit se veletrhu jako samostatný vystavovatel,
zašlete nám prosím přihlášku do programu NOVUMM

Náš sortiment výrobků:
.................................................................................................................................................
Název firmy:.............................................................................................................................................
Kontaktní osoba:..................................................................................................................................
Ulice:....................................................................................................................................................
PSČ:...........................................................Město:.......................................................................................
Tel.:............................................................E-mail:......................................................................................
IČO....................................................www..............................................................................................
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