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POZVÁNK A PRO V YS TAV O VAT E L E
D O S P O L E Č N É Č E S K O - S LO V E N S K É E X P O Z I C E
Vážení obchodní přátelé,
Brno, září 2019
dovolujeme si vás pozvat k účasti na nejvýznamnějším odborném veletrhu v Asii

9. mezinárodní veletrh pro logistiku,
telematiku a dopravu
Shanghai New International Expo Centre
16. - 18. června 2020
www.transportlogistic-china.com
Důležité informace o veletrhu:
• Posledního ročníku veletrhu se zúčastnilo rekordních 667 vystavovatelů ze 47 zemí na ploše
větší než 47 000m2 a navštívilo jej rekordních 26 500 odborných návštěvníků z 67 zemí.
• Česká republika se svými vystavovateli patří mezi tradiční účastníky veletrhu.
• Veletrh je organizován veletržní správou Messe München, pořadatelem veletrhu
Transport+Logistic Mnichov a podporován ze strany čínských odborných asociací a koná
se na moderním výstavišti v Shanghai - Pudong.
• Nedílnou součástí veletrhu jsou tyto doprovodné akce: China Int. Logistics Week, Fresh Supply Chain
Asia, Air Cargo Asia, Truck and Trailer China, Smart Logistics 4.0

Cenové podmínky a formy účasti:
A/ Účast v rámci společné expozice
Předpokládám účast 6-8 vystavovatelů, kteří budou mít vlastní samostatné kóje 3x3m a společné zázemí.
Cena za účast ve společné expozici: 79 000,-Kč + DPH/vystavovatel
V této ceně je obsaženo: pronájem výstavní plochy 9 m2, obvodové stěny s firemním nápisem, informační
pult s barovou židlí, koberec, osvětlení, stůl + 4 židle, uzamykatelná skříňka, připojení elektřiny, společné
zázemí s lednicí a regálem, zápis do katalogu.
B/ Individuální účast s vlastní expozicí:
Oficiální nájemné výstavní plochy je 259 EUR/m2 (min. plocha samostatné expozice je 12 m2).
Veletržní správa nabízí výstavbu expozice od 70 EUR/m2, tato cena zahrnuje: koberec, bílé obvodové stěny
ze systému Octanorm, límec expozice s firemním nápisem, uzamykatelnou kabinku, stůl, 3 židle, informační
pult, přívod elektřiny a osvětlení. Zájemci o individuální účast prosím kontaktujte zastoupení pořadatele
pro ČR: e-mail: vondruska@expocs.cz, tel.: 602 711 012.
Doporučená uzávěrka: 30. října 2019
Využijte tohoto perspektivního veletrhu ve svůj obchodní úspěch.
S přátelským pozdravem
Ing. Jaroslav Vondruška,
zástupce pořadatele pro ČR a SR

