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POZVÁNKA PRO VYSTAVOVATELE

S finančním příspěvkem až 80 000 Kč z projektu NOVUMM
Vážení obchodní přátelé,

				

Brno, září 2017

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

12. mezinárodní veletrh sportovního zboží
China National Conventional Center, Peking
24. – 27. ledna 2018 I www.ispo.com

Vaši účast Vám doporučujeme!
•		Veletrhu ispo v Pekingu se letos zúčastnilo přes 700 sportovních značek z 20 zemí na ploše 25 000 m2.
Veletrhu se účastní přední mezinárodní brandy: Fjällräven, GoPro, Thule and GORE-TEX., 686, CAPITA,
Colmar, DEMON, Dynafit, Dynastar, Elan, Fischer, Halti, Head, Lib Tech, Nordica, Oakley, One Way,
RIDE, Rome, Rossignol, SP, UNION and UVEX a další. Veletrhu se pravidelně pod patronací agentury
CzechTrade účastní také přední české outdoorové značky jako Alpine Pro, Lanex a pod.
•		Veletrh je zaměřen na B2B a je velmi populární mezi odbornou veřejností, letos jej navštívilo přes
50 tisíc návštěvníků. Na veletrhu se představují především nové zimní a celoroční kolekce zaměřené
na asijský trh, zejména s ohledem na blížící se Olympijské hry v Pekingu v roce 2022.
•		Veletrh pořádá společnost Messe München, pořadatel světoznámého veletrhu ispo Mnichov,
čímž je garantována profesionální organizace veletrhu.

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. 30% spoluúčastnit na úhradě.

Konečná cena za 1m2 ve společné české expozici: 6m2 za 40 000,- Kč anebo 9 m2 za 58 000,- Kč
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).
Další předpokládané náklady: letenky od 15 000,- Kč, ubytování v hotelu od 80,- EUR/dvoulůžkový pokoj.
Bližší informace k účasti na tomto veletrhu Vám sdělí Ing. Jana Vosáhlová – projektová manažerka projektu
NOVUMM, jana.vosahlova@czechtrade.cz, + 420 224 907 528. 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 (50%) a službami realizovanými mimo region hl. města Prahy. Podpora je poskytována pouze malým a středním podnikům do výše 70% způsobilých výdajů, maximálně však do výše 80 000
Kč bez DPH. Podpora je určena jak vystavovatelům v rámci společné, tak samostatné expozice.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: 15. 10. 2017
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

