Na zahraničních trzích
se vyznáme

I SR A ELI F OO D & HO SPIT ALIT Y WEEK 20 14
SPOLEČNÁ ÚČAST ČESKÝCH FIREM NA MEZINÁRODNÍM VELETRHU
ISRAFOOD / HOTEX / KITEX
Místo konání: Tel Aviv, Izrael
Datum konání: 25. - 27. 11. 2014
Obor: Potravinářství + technologie a služby pro hotely a restaurace

Export potravinářských výrobků tvoří pouze necelá dvě procenta z celkového českého
vývozu do Izraele a zdaleka tak nedosahuje potenciálu, který tento trh pro české
producenty má. Zahraniční zastoupení MPO v Tel Avivu a CzechTrade proto organizují
první společnou účast českých firem na nejdůležitějším oborovém veletrhu ISRAFOOD /
HOTEX / KITEX 2014 s primárním cílem představit české firmy a pozvat na jednání vhodné
izraelské partnery. Chceme rovněž překonat možné obavy z administrativní náročnosti
exportu potravinářských produktů do Izraele a vysvětlit systém dovozních licencí a tzv.
košer certifikátů.
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DOVOZ POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ DO IZRAELE
V letošním roce se v Izraeli konečně začalo jednat o zmírnění zbytečně přísných a byrokratických
dovozních předpisů, které významně zdražují dovozy a celou řadu zahraničních výrobců odrazují své zboží
do Izraele vůbec nabízet. Na trhu tak nevzniká dostatečná cenová konkurence a výsledkem jsou velmi
vysoké maloobchodní ceny, na které si spotřebitelé čím dál tím více stěžují. Pod tímto tlakem izraelská
vláda na svém dubnovém zasedání schválila přípravu změnu legislativy ve smyslu zmírnění dovozních
předpisů alespoň pro kategorii tzv. health non-sensitive products (patří sem např. těstoviny, cereálie,
cukrovinky, trvanlivé pečivo a další). Pro tyto kategorie bude pro vystavení dovozní licence stačit písemné
prohlášení výrobce o zdravotní nezávadnosti a shodě s předepsanými standarty.
Situace se zatím nemění pro kategorii tzv. health-sensitive products, kam patří mimo jiné veškeré masné
a mléčné výrobky. Zde zůstane v platnosti stávající praxe - izraelský certifikovaný dovozce/distributor musí
obdržet importní licenci, která je podmíněna vystavením tzv. košer certifikátu (potvrzení o rituální
způsobilosti potravin a nápojů podle židovského náboženského práva - halachy). Získání tohoto certifikátu
prostřednictvím Rabinátu Židovské obce v Praze ale nepředstavuje v naprosté většině případů žádný
problém a desítky certifikovaných českých výrobků jsou toho důkazem (např. Madeta, Jihočeské
mlékárny, Varmuža, Opavia, Hamé, Plzeňský Prazdroj, Budvar, Samson, Jelínek a další).

ZAMĚŘENÍ VELETRHU
Israeli Food & Hospitality Week 2014 pořádaný v termínu 25. – 27. listopadu 2014 zahrnuje tři mezinárodní
veletrhy:
ISRAFOOD zaměřený na potraviny a nápoje
HOTEX pro zařízení, služby a technologie pro hotely a pohostinství
KITEX pro zařízení, služby a technologie pro větší kuchyně a restaurace
Hlavní částí programu je veletrh ISRAFOOD, který se koná každoročně již od roku 1983. Jedná se o
nejdůležitější izraelský veletrh v oboru potravinářství, pravidelně ho navštěvují místní výrobci, dovozci,
distributoři, zástupci prodejních řetězců a další představitelé obchodních firem. V roce 2013 zaznamenal
15 tis. odborných návštěvníků a v letošním roce se předpokládá zájem ještě větší, právě v souvislosti
s chystaným zmírněním dovozních předpisů. Podrobnější informace o veletrhu jsou uvedeny na webových
stránkách organizátora, firmy Stier Group http://www.stier.co.il/ISRAFOOD/index_en.asp.

CÍLE AKCE
Zviditelnění českých firem, produktů a technologií na izraelském trhu.
Aktivní činnost ZK Tel Aviv směřující nalezení vhodného izraelského importéra / distributora pro
dlouhodobou obchodní spolupráci.
Optimalizace nákladů spojených s cestou a společnou účastí na veletrhu.
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KONKRÉTNĚ NABÍZÍME ČESKÝM FIRMÁM
1. KATALOGOVÁ PREZENTACE BEZ OSOBNÍ ÚČASTI NA VELETRHU
Prezentace firmy formou vystavení katalogů a zastupování firmy při jednání s návštěvníky veletrhu na
společném stánku CzechTrade:
•
•
•
•
•

Propagace před akcí, zejména v katalogu vystavovatelů na veletrhu a na cizojazyčných internetových
stránkách zahraniční kanceláře CzechTrade Tel Aviv;
Vytipování a oslovení vhodných obchodních kontaktů, jejich pozvání na veletrh jménem CzechTrade a
českých firem;
Prezentace firmy v průběhu veletrhu, sběr obchodních kontaktů a poptávek;
Jednání s návštěvníky stánku jménem firmy, distribuce firemních katalogů a dalších materiálů
vytipovaným zájemcům – potenciálním partnerům nebo klientům (nikoli volně k rozebrání);
Zpracování závěrečné zprávy včetně uvedení všech získaných, relevantních kontaktů na zájemce o
konkrétní produkty, doporučení dalšího postupu.

Cena: 10.000,- CZK + DPH

2. KATALOGOVÁ PREZENTACE S OSOBNÍ ÚČASTÍ NA VELETRHU
Společná expozice CzechTrade nabízí firmám osobní účast po celou dobu trvání veletrhu, firmě budou
současně poskytnuty doprovodné služby CzechTrade:
•
•
•

•
•
•
•
•

Propagace před akcí, zejména v katalogu vystavovatelů na veletrhu a na cizojazyčných internetových
stránkách zahraniční kanceláře CzechTrade Tel Aviv;
Vytipování a oslovení vhodných obchodních kontaktů, jejich pozvání na veletrh jménem CzechTrade a
českých firem;
Možnost využití zázemí společného stánku na veletrhu za účelem firemní prezentace a vedení jednání
s potenciálními partnery pro jednoho zástupce společnosti (předběžně je počítáno s celkovou plochou
společné expozice 12 m2 pro tři firmy s osobní účastí, v případě jiného počtu zúčastněných firem může
být rozměr výstavní plochy upraven);
Možnost využít v přiměřeném rozsahu zadní stěnu společného stánku k propagaci svých výrobků;
Asistence pracovníků ZK Tel Aviv při jednáních v rámci veletrhu;
Logistika (doporučení hotelů, transfery na výstaviště, další užitečné informace);
Zpracování závěrečné zprávy a doporučení dalšího postupu;
Dle domluvy návazné individuální služby zaměřené na rozvinutí obchodních vztahů s izraelskými
partnery.

Cena: 37.000,- CZK + DPH
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POŽADOVANÉ MATERIÁLY K ÚČASTI NA VELETRHU ISRAFOOD /
HOTEX / KITEX:
PRO OBĚ VÝŠE UVEDENÉ FORMY PREZENTACE:
ELEKTRONICKY (e-mailem na telaviv@czechtrade.cz)
1. Stručný průvodní dopis
- v AJ – 1A4
- Stručné představení Vaší společnosti, produktů, současných aktivit
- Stručné představení Vašeho zájmu na izraelském trhu
2. Reference
- v AJ – 1A4
- Příloha průvodního dopisu
- 2-3, pokud možno v USA nebo jiných mimoevropských zemích, případně jiné
3. Profil vašeho potenciálního obchodního partnera v Izraeli
- - v ČJ, Výhradně pro potřebu ZK Tel Aviv při vyhledávání Vašich potenciálních partnerů
- - Pokud možno co nejpodrobněji, všechny zvažované varianty
- - Modely Vaší běžné spolupráce s jinými partnery v jiných teritoriích

DÁLE POUZE PRO KATALOGOVOU PREZENTACI BEZ OSOBNÍ ÚČASTI:
4. Orientační exportní ceník pro Izrael
- v AJ v USD nebo EUR, postačí v paritě FOB
5. Vaše propagační materiály
- Minimálně 20 ks v AJ + 1x v ČJ
- Tištěné katalogy, katalogové listy, prospekty
- Zaslat DHL (EMS) na:
Jiri Rak
CzechTrade Promotion Agency Tel Aviv
14 Shenkar St. (Nolton House, 1st Floor)
Herzliyah Pituach
Israel
Phone: +9 8913761 / Mobile: +52 8797159

Přihlášky prosím zasílejte e-mailem a poštou nejpozději do 10.9.2014.
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Pro vaši informaci – do Tel Avivu létá přímo z Prahy několik leteckých společností (ČSA, Smartwings, UP
Airlines, Wizz Air) a pro držitele českých pasů není potřeba vstupní vízum. Pokud Vás nabídka zaujala,
kontaktujte prosím paní Adrianu Dohnalovou z CzechTrade nebo přímo zahraniční kancelář v Tel Avivu,
rádi s vámi danou záležitost probereme.

Kontakty pro zasílání přihlášek a dotazy spojené s touto akcí:
Adriana Dohnalová
CzechTrade Praha
Dittrichova 21, 128 01 Praha 2
tel.: 224 907 504
mob.: 724 966 504
fax: 224 913 800
e-mail: adriana.dohnalova@czechtrade.cz

Jiří Rak
Zastoupení MPO v Tel Avivu
14 Shenkar St.
P.O. Box 2104
Herzliyah 46120
tel.: +972 9 8913761
mob.: +972 52 8797159
e-mail: telaviv@czechtrade.cz
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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 izraelský trh

Prosím označte Vámi vybrané služby:
Katalogová prezentace bez osobní účasti na veletrhu ....................................................... 10.000,- + DPH
Katalogová prezentace s osobní účasti na veletrhu ............................................................ 29.000,- + DPH

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

Kontakty pro zasílání přihlášek a dotazy spojené s touto akcí:
Adriana Dohnalová
CzechTrade Praha
Dittrichova 21, 128 01 Praha 2
tel.: 224 907 544; mob.: 724966504
e-mail: adriana.dohnalova@czechtrade.cz

Jiří Rak
Zastoupení MPO v Tel Avivu

14 Shenkar St.
P.O. Box 2104
Herzliyah 46120
tel.: +972 9 8913761
mob.: +972 52 8797159
e-mail: telaviv@czechtrade.cz

Upozornění: Obchodní podmínky jsou umístěné na www.czechtrade.cz/sluzby-2013/. Zasláním závazné
přihlášky vyjadřuje Klient svůj souhlas s Obchodními podmínkami, podle kterých se bude řídit z nabídky vzešlý
vztah mezi CzechTrade a Klientem. Klient podpisem a zasláním závazné přihlášky bere na vědomí, že v případě
odstoupení od účasti v době, kdy již byly účelně vynaloženy náklady na jeho účast, bude povinen tyto náklady
CzechTrade uhradit v plné výši.

