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Pozvánka pro vystavovatele
s nančním příspěvkem z programu NOVUMM až 80 000,-Kč

Mezinárodní odborný veletrh vybavení pro outdoorové sporty
OutDoor by ISPO 2020
Mnichov výstaviště: 28. června - 1. července 2020
Nezávazná online přihláška
Vážení obchodní přátelé,
s více než 22 000 obchodníky zahájil veletrh OutDoor by ISPO 2019 novou éru
ve svém oboru. Na výstavní ploše 100 000m2 prezentovalo svoje novinky 1020
vystavovatelů, z nichž 80% přijelo ze zahraničí (z ČR se veletrhu účastnilo 22
vystavovatelů na ploše 1 100m2). Těšíme se, že společně s Vámi budeme moci
navázat na úspěch tohoto veletrhu z předcházejícího roku. Buďte v kontaktu s
důležitými obchodními partnery a prezentujte svoji značku v rámci této
mezinárodní platformy nového směřování oboru outdoor. Těšte se na čtyři
dny plné impulzů a zajímavých kontaktů, těšte se na Outdoor by ISPO 2020!
Do 30. ledna 2020 máte možnost zaregistrovat se jako vystavovatelé.
Agentura CzechTrade zařadila tento veletrh opět do seznamu
podporovaných českých účastí v rámci programu NOVUMM. Využijte
nanční příspěvek do výše 80 000,-Kč z celkových nákladů.
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Cenové podmínky účasti:
Pronájem řadové výstavní plochy: EUR 130/m²
Pronájem rohové výstavní plochy: EUR 146/m²
Pronájem ze tří stran otevřené výstavní plochy: EUR 154/m²
Pronájem ostrovní výstavní plochy: EUR 164/m²
Jednorázový povinný zápis do o ciálního katalogu a všech online medií:
239,- EUR
Auma + odpady 4,70 EUR
Nezávazná registrace pro vystavovatele do 30.1. 2020.
Oborové zaměření: Mountaineering // Hiking // Climbing // Bouldering
// Camping // Traveling // Trailrunning // Functional Fabrics, Fibres and
Textrends // Urban Outdoor // Mountainbike, E-Mountainbike, Gravelbike
// Outdoor Fitness // Paddling, Kayaking, SUP // Paragliding // Surf &
Watersports // Yoga/Health/Nutrition // Digital Outdoor/Electronics /Wearables

Přihlásit se

Pokud Vám můžeme zkalkulovat celkové náklady na účast, obraťte se na nás.
Těšíme se na setkání s Vámi na Outdoor By ISPO 2020!
Ing. Jaroslav Vondruška
o ciální zástupce Messe München pro ČR
EXPO-Consult+Service, spol. s r.o.
Příkop 4, 604 45 Brno
Tel.: 545176158 / mobil: 602 711 012
vondruska@expocs.cz
https://www.expocs.cz/
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