Na zahraničních trzích
se vyznáme

Interpack 2017
Mezinárodní odborný veletrh balicí techniky
Místo konání: Výstaviště Düsseldorf, Německo
Datum konání: 4. – 10. května 2017
Obor: obalový průmysl
Interpack je největším a nejvýznamnějším veletrhem balící techniky na světě.
Prezentují se zde firmy z oblasti balicí a výrobní techniky z průmyslu potravinářského,
cukrářského, farmaceutického, kosmetického, ale také z oblasti spotřebního zboží,
průmyslového zboží a další. Veletrh je zajímavý také z hlediska strojů pro balení a
zpracování surovin, materiálů pro výrobu obalů a služby s tím spojené.
CzechTrade připravuje prezentaci českých firem za účelem nalezení nových odbytových
možností pro české exportéry.
www.interpack.com
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ZAMĚŘENÍ VELETRHU
Veletrh podporuje následující produktové kategorie:
•

•
•
•

Procesy a stroje na balení pro průmysl:
o potravinářský
o farmaceutický
o kosmetický
o spotřebního zboží
o průmyslového zboží
Obalové materiály, obalová technika a výroba obalů
Stroje na cukrovinky, pekařské výrobky a farmaceutické
výrobky
Služby

Veletrh se koná 1x za 3 roky!
Veletrh je primárně určen odborné veřejnosti jako jsou zástupci firem, obchodníci, nákupčí a odborníci.
Interpack 2014 se zúčastnilo 2 670 firem z 60 zemí a 174 798 odborných návštěvníků ze 163 zemí (59 431
z Německa). Interpack se může pochlubit vysokou internacionalitou, 74,6 % vystavovatelů a 66 %
návštěvníků minulého ročníku pocházelo ze zahraničí. Nejvíce zastoupenými zeměmi v počtu
vystavovatelů byly kromě Německa, Itálie, Čína, Turecko, Nizozemí a Francie.
Veletrh zaznamenává vysoký podíl odborné veřejnosti s rozhodovacími pravomocemi ve firmách –
z celkového počtu návštěvníků loňského ročníku 97 % představovala odborná veřejnost.
Více informací na: www.interpack.com

CÍL PREZENTACE
Podpora českého exportu v oblasti balicí techniky, 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.
Ověření reakce a zájmu trhu nejen v Německu, ale i na celém světě.

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:
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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,
• stolek se 4 židlemi pro jednání, uzamykatelná skříňka, stojan na katalogy,
• umístění loga a plakátu firmy na společném stánku,
• 1-2 ks vystavovatelských průkazů na firmu,
• zařazení do katalogu vystavovatelů / podmínkou je včasné přihlášení firmy u CzechTrade,
• osobní asistenci během veletrhu a aktivní účast pracovníků CzechTrade při jednáních s Vašimi
obchodními partnery,
• základní občerstvení,
• logistickou pomoc při výběru Vašeho hotelu,
• 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) ...............................98 000,- Kč + DPH
Osobní účast na veletrhu střední (ca. 9 m2 + společné zázemí) ......................... 135 000,- Kč + DPH
Osobní účast na veletrhu velká (ca. 12 m2 + společné zázemí) ........................... 165 000,- Kč + DPH
Cena již obsahuje všechny povinné poplatky (poplatky za přihlášení spoluvystavovatelů, povinný
marketingový poplatek za zápis do katalogu vystavovatelů ve výši 480 EUR, AUMA, odpad, stavbu
expozice, přívody a spotřebu energie, úklid stánku, hostesku, drobné občerstvení, asistenci ZK
Düsseldorf po celou dobu veletrhu atp.)

Přihlášky prosím zasílejte do 10. února 2016
Pokud Vás nabídka zaujala, prosím kontaktujte paní Dagmar Matějkovou z CzechTrade nebo přímo naši
kancelář v Düsseldorfu, rádi s Vámi danou záležitost prodiskutujeme.

Kontakty pro zasílání přihlášek a dotazy spojené s touto akcí:
Ing. Dagmar Matějková, MBA
CzechTrade
Výstaviště 1
647 00 Brno
Tel.: +420 541 159 255
Mobil: +420 724 340 444
E-mail: dagmar.matejkova@czechtrade.cz

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

