Na zahraničních trzích
se vyznáme

ISM 2016
Mezinárodní odborný veletrh sladkostí a
cukrovinek
Místo konání: Výstaviště Kolín nad Rýnem
Datum konání: 31. ledna - 3. února 2016
Obor: potravinářství
Veletrh ISM (Internationale Süßwarenmesse) je prvotřídní platforma pro prezentaci světových
novinek z oboru sladkostí a cukrovinek. Výstavními exponáty jsou výlučně finální produkty
určené pro maloobchod. Při této příležitosti jsou prezentovány mimo jiné následující výrobky:
sladkosti, kakaové a čokoládové výrobky, sušenky, svačiny, cukrovinky, zmrzlina, bio produkty a
další.
CzechTrade připravuje prezentaci českých firem za účelem nalezení nových odbytových možností
pro české exportéry.
www.ism-cologne.de/ISM/index.php

ISM 2016
Místo konání: Výstaviště Kolín nad Rýnem Německo
Datum konání: 31. ledna – 3. února 2016

ZAMĚŘENÍ VELETRHU
Veletrh podporuje následující produktové kategorie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kakao, čokoláda, čokoládové výrobky,
Cukrovinky,
Jemné pečivo,
Snacky, svačinky,
Ovocné a zeleninové snacky,
Snídaňové potraviny,
Zmrzliny a mražené sladkosti,
Výrobky pro diabetiky,
Cukrovinky osvěžující dech nebo s obsahem
ingrediencí podporujících vitalitu.

Veletrh se koná každý rok!
Veletrh je určen primárně odborné veřejnosti například zástupcům firem, obchodníkům a nákupčím.
Posledního ročníku veletrhu ISM se v roce 2015 zúčastnilo celkem 1513 vystavovatelů z 65 zemí celého
světa a 37000 odborných návštěvníků ze 141 zemí. Firmy měly k dispozici výstavní plochu o rozloze
110 000 m2.
Na veletrhu, který má více než čtyřicetiletou tradici, a setkávají se zde klíčoví odborníci především z
cukrárenské oblasti. Tento veletrh je svým charakterem ideální platformou pro navazování nových
obchodních kontaktů ze širokého spektra produktových kategorií. S ladkosti, kakaové a čokoládové
výrobky, sušenky, svačiny, cukrovinky, zmrzlina, bio produkty a další patří do produktového spektra tohoto
veletrhu. V neposlední řadě jsou na této akci představovány také novinky a inovace v oboru.
Firmy na veletrh přicházejí z celého světa, aby prezentovaly své produkty a inovativní postupy. Součástí
veletrhu jsou speciální přehlídky a akce, které jsou odbornou veřejností hojně navštěvovány.
Více informací na: www.ism-cologne.de/ISM/index.php

ISM 2016
Místo konání: Výstaviště Kolín nad Rýnem Německo
Datum konání: 31. ledna – 3. února 2016

CÍL PREZENTACE
Podpora českého exportu v oblasti cukrovinek a sladkostí, umožnění prezentace těm českým firmám,
které samostatnou expozici neplánují. Prostřednictvím doprovodných služeb CzechTrade zvýšit šance na
úspěšný vývoz klienta. Optimalizace nákladů spojených s prezentací výrobků/služeb českých firem na
výstavě, akvizice poptávek a navázání kontaktů s potencionálními obchodními partnery a ověření reakce
a zájmu trhu nejen v Německu.

CO NABÍZÍME ČESKÝM FIRMÁM
Agentura CzechTrade zajistila plochu pro společný stánek CzechTrade s limitovanou
kapacitou, na kterém Vaší firmu rádi uvítáme.
Připravili jsme pro Vás výhodnou variantu účasti a doprovodných asistenčních služeb:

OSOBNÍ ÚČAST NA VELETRHU
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Váš profil zveřejníme na webových stránkách naší kanceláře v Düsseldorfu a propagačním
leafletu, který pro akci připravíme,
mailingová akvizice potenciálních partnerů před veletrhem dle předem specifikované cílové
skupiny se záměrem podchytit zájem německých firem o setkání s Vaší firmou v průběhu
výstavy,
prostor pro vystavení modelů/vzorků produkce,
zázemí stánku CzechTrade na veletrhu včetně kuchyňky, zajištění přívodů vody a elektřiny,
stolek se 4 židlemi pro jednání, uzamykatelná skříňka, stojan na katalogy,
umístění názvu firmy, loga a plakátu firmy na společném stánku,
1-2 ks vystavovatelských průkazů na firmu,
osobní asistenci během veletrhu a aktivní účast pracovníků CzechTrade při jednáních s Vašimi
obchodními partnery,
základní občerstvení,
každodenní úklid stánku,
pomoc při výběru Vašeho hotelu a transportu,
přehled kontaktů, které obdržely pozvánku k jednáním s Vaší firmou na veletrhu včetně
informací o akci a doporučení konkrétních návazných kroků.
Osobní účast na veletrhu malá (ca. 6 m2 + společné zázemí)

75 000,- Kč + DPH

Osobní účast na veletrhu střední (ca. 9 m2 + společné zázemí)

95 000,- Kč + DPH

Osobní účast na veletrhu velká (ca. 12 m2 + společné zázemí)

115 000,- Kč + DPH

Cena obsahuje i povinný zápis do katalogu vystavovatelů v rámci mediálního paušálu 379,- EUR

Přihlášky prosím zasílejte nejpozději do 2. září 2015

ISM 2016
Místo konání: Výstaviště Kolín nad Rýnem Německo
Datum konání: 31. ledna – 3. února 2016
Pokud Vás nabídka zaujala, prosím kontaktujte paní Andreu Märzovou z CzechTrade, nebo přímo naši
kancelář v Düsseldorfu, rádi s Vámi danou záležitost prodiskutujeme:

Kontakty pro zasílání přihlášek a dotazy spojené s touto akcí:
Andrea Märzová
CzechTrade
Dittrichova 21
128 01 Praha 2
Tel: + 420 224 907 569
Mob: +420 724 340 444
E-mail: andrea.marzova@czechtrade.cz

Adam Jareš
CzechTrade Düsseldorf
Martin-Luther-Platz 28
40212 Düsseldorf
Tel: +49 211 598 25 684
E-mail: duesseldorf@czechtrade.cz

ISM 2016
Místo konání: Výstaviště Kolín nad Rýnem Německo
Datum konání: 31. ledna – 3. února 2016

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
Název firmy
IČ, DIČ
Ulice, číslo popisné
Město
PSČ
Kontaktní osoba/funkce
Telefon
Mobil
Fax
E-mail
Internetová stránka
Hlavní činnost firmy
Výrobky/služby
k nabídnutí pro DE trh

Prosím označte Vámi vybrané služby:
Osobní účast na veletrhu malá (ca. 6 m2 + společné zázemí) ......................................... 75 000,- Kč + DPH
Osobní účast na veletrhu střední (ca. 9 m2 + společné zázemí) ..................................... 95 000,- Kč + DPH
Osobní účast na veletrhu velká (ca. 12 m2 + společné zázemí) ..................................... 115 000,- Kč + DPH

Místo, datum ....................................................................

Podpis a razítko…………………………

Vyplněnou závaznou přihlášku zašlete doporučeně poštou na adresu:
Andrea Märzová
CzechTrade
Dittrichova 21
128 01 Praha 2

Upozornění: Podpisem této přihlášky klient stvrzuje, že se seznámil se zněním Všeobecných obchodních podmínek, které
jsou dostupné v tištěné formě v sídle České agentury na podporu obchodu na adrese výše a elektronicky na:
http://www.czechtrade.cz/d/documents/01/4-nase-sluzby/Vseobecne_obchodni__podminky_2015.pdf

