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P O Z VÁ N K A P R O V Y S TAV O VAT E L E
O F I C I Á L N Í Ú Č A S T Č R S E S TÁT N Í D O TA C Í
Vážení obchodní přátelé,

							Brno, listopad 2015

dovolujeme si vás pozvat k účasti na nejvýznamnějším odborném veletrhu v Asii

7. mezinárodní veletrh pro logistiku,
telematiku a dopravu
Shanghai New International Expo Centre
14. - 16. června 2016
www.transportlogistic-china.com
Důležité informace o veletrhu:
• Posledního ročníku veletrhu se zúčastnilo 492 vystavovatelů ze 47 zemí na ploše větší než
20 000m2 a navštívilo jej rekordních 16 806 odborných návštěvníků.
• Česká republika se na veletrhu opět představí s národní expozicí, organizovanou Ministerstvem
průmyslu a obchodu ČR a Svazem spedice a logistiky ČR.
• 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.

Cenové podmínky a formy účasti:
A/ Účast v rámci společné české expozice: Veletrh byl zařazen do kategorie B, jedná se o společnou
expozici minimálně 6 českých vystavovatelů se společným zázemím. MPO hradí vystavovatelům
výstavní plochu a stavbu expozice. MPO poskytne každému vystavovateli ve společné expozici
výstavní plochu o rozměrech min. 5 - 9 m2 (z toho 1-2 m2 bude použito na společné zázemí). MPO dále
uhradí základní stavbu české expozice (stěnové panely, informační pulty, koberec, hlavní poutač) včetně osvětlení. Vystavovatel si hradí nadstandardní vybavení své expozice (nadstandardem se rozumí
nábytek, vitríny, podstavce, vnitřní členění své části expozice zajišťované realizační firmou na základě
zvláštní objednávky předem). Základní zápis do katalogu je zdarma. Zájemci o účast ve společné expozici kontaktujte prosím přímo odpovědnou osobu ministerstva: scheiner@mpo.cz, tel.: 224 852 453
B/ Individuální účast s vlastní expozicí:
Oficiální nájemné výstavní plochy je 230 EUR/m2 (min. plocha 12 m2).
Nabízíme výstavbu expozice od 50 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: vondruska@expocs.cz
Využijte tohoto perspektivního veletrhu ve svůj obchodní úspěch.
S přátelským pozdravem
Ing. Jaroslav Vondruška, zástupce pořadatele pro ČR a SR

