
PŘEDSTAVENÍ PRO VYSTAVOVATELE



Profil akce



Základní informace
 Termín konání: 16.-17. března 2018 (15. března přípravy a stavba stánků)

 Místo: Průmyslový palác, Výstaviště Praha Holešovice

 Formát: Veletrh pro e-shopaře se třemi přednáškovými sály zdarma + hlavní 
sál pro E-shop summit

 Předpokládaný počet návštěvníků: 5 000+

 Zveřejnění webu: Do konce srpna 2017

 Registrace účastníků: Od 1. října 2017

 Počet přednášek: 50+

 Počet vystavovatelů: 100 až 200



Historie



Historie
V roce 2018 proběhne 3. ročník konference E-shop summit

 Původně v Českých Budějovicích, nyní nově v Praze

 V roce 2018 přibývá k E-shop summitu nově E-shop expo

 E-shop summit navštívilo již více jak 1 000 návštěvníků

 Důvěřuje nám více jak 17 000 e-shopařů – odebírají naše novinky

 Pravidelně spolupracujeme na akcích s největšími hráči v e-commerce



Možnosti pro vystavovatele 



Možnosti pro vystavovatele

Stánek vystavovatele

 Cena za plochu již od 8 550 Kč

 Možnost stavby vlastního stánku nebo 

objednat jeho stavbu v jednotném designu 

veletrhu přímo u pořadatele 

 Předpokládaný počet účastníků 5 000+

 Nejlepší poměr cena/výkon 

Přednáška/představení 
produktu

 Možnost pronájmu přednáškové místnosti 

pro vlastní prezentaci

 Celkem 3 sály – od 50 do 120 sedících 

osob + stání

 Sály s přístupem zdarma v rámci expa

 Identifikace návštěvníků přednášky 

a sběr jejich kontaktů pro přednášejícího



Proč se stát vystavovatelem 
na E-shop expo 2018
 Více jak 5 000 e-shopařů na jednom místě ve dvou dnech

 Sběr kontaktů přímo na stánku - jednoduchým načtením přes aplikaci

 E-shop summit je největší oborová konference pro e-shopaře v ČR

 Přímo oslovujeme více jak 17 000 e-shopařů, kteří nám důvěřují 

 Nejlepší poměr cena/výkon ve střední Evropě

 Stánek na veletrhu již od 8 550 Kč

 Možnost prezentovat svoji firmu/produkt i formou přednášky

 Vše na místě připravíme dle vašeho přání - stánek, elektřinu, mobiliář...



Druhy stánků pro vystavovatele

1) VLASTNÍ STAVBA STÁNKU

2) OBJEDNÁVKA STAVBY STÁNKU OD POŘADATELE



Kontakt a více informací

vystavovatel@eshopsummit.cz

https://www.eshopsummit.cz/
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