
 

S/ALON                                           
BUDAPEST 

Veletrh interiérového designu 

Budapešť, Maďarsko 

24.–26. 9. 2021 



 
 

 

 
 

 

S/ALON BUDAPEST 
INTERIOR DESIGN FAIR 
24.– 26. 9. 2021 

Jménem agentury CzechTrade si Vás dovolujeme pozvat na akci S/ALON Budapest 
www.salonbudapest.hu, která nabízí jedinečnou příležitost zviditelnit inovativní české firmy a 
designéry v zahraničí. S/ALON BUDAPEST je prestižní přehlídka s mezinárodní účastí, která 
je cílená na obchodníky a profesionály v oblasti designu, blogery, novináře a zájemce o 
luxusní výrobky. Agentura CzechTrade je hlavním hostem letošního ročníku, díky čemuž 
se účast českých firem bude těšit zvýšenému mediálnímu zájmu. Seznamte se s již 
zaregistrovanými značkami https://www.salonbudapest.hu/en/kiallitok/. 

Proč se účast na akci S/ALON BUDAPEST vyplatí? 

— Akce se koná v Budapešti již potřetí. 

— Jedná se o mezinárodně uznávanou událost, která je pojata jako výstava designu, která 
její návštěvníky ohromí množstvím inspirace a nejnovějším trendy z oblasti interiérového 
designu. 

— S/ALON BUDAPEST je místem setkání profesionálů v oboru designu, maloobchodníků, 
spotřebitelů i nadšenců z design průmyslu. 

— V bohatě zdobených prostorech mají návštěvníci možnost prozkoumat nejnovější trendy 
v oboru interiérového designu a české firmy tak představit své výrobky na společné 
expozici CzechTrade. 

— Organizátor v letošním roce provedl zásadní změny v koncepci akce a zvolil tentokrát 
designový projekt ve velkém stylu, a tak pojal celou výstavní halu, včetně jednotných 
výstavních pódií, stánků i jejich vybavení. 

SPOLEČNÁ EXPOZICE CZECHTRADE PODPORUJE NÁSLEDUJÍCÍ 
PRODUKTOVÉ KATEGORIE: 

— Nábytek, interiérové doplňky kromě koupelnového a kuchyňského nábytku a vybavení  

— Světla a osvětlení, doplňky  

— Příslušenství / koberce, tapety, ložní prádlo 

— Designové oblečení, doplňky 
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Co nabízíme českým firmám? 

— Expozice CzechTrade o velikosti 110 m2 bude koncipovaná jako společná prezentace 
cca 10 českých značek a designérů.  

— Našim záměrem je vytvořit interiér designové „garáže“, obýváku, jídelny, pracovny a 
ložnice. Může se jednat o jeden typ interiéru nebo jejich kombinaci.  

— Design expozici CzechTrade bude navrhovat profesionální designér. 

— Díky zařazení akce do aktivit Design Centra CzechTrade, které se stalo národní 
platformou státní podpory designu a garantem pro oblast designu, budou náklady                   
na plochu, registrační poplatky a design expozice hrazeny v plné výši z rozpočtu 
agentury CzechTrade.  

— Podpora CzechTrade zahrnuje:  

 pronájem výstavní plochy vč. poplatků  

 poplatek/ky za účast na akci, 

 návrh designu kolektivní expozice 

 překlady tiskovin k akci – tj. Váš prezentační a propagační tiskopis ve formě A4  

 prezentace firmy v on-line katalogu na veletrhu viz 
https://www.salonbudapest.hu/en/kiallitok/ 

— Firmy, které se budou prezentovat na společné expozici se budou podílet na nákladech 
za realizaci expozice (montáž, demontáž).  

 

Podmínky účasti na výstavě 

— Včasné vyplnění a odeslání závazné přihlášky, nejpozději do 31. 5. 2021. 

— Firma podpisem přihlášky stvrzuje, že se bude podílet na nákladech za realizaci 
společné expozice (montáž a demontáž).  

— Výběr konečných účastníků podléhá navržené koncepci expozice a schválení 
supervizora. 

— Plánované náklady na stavbu společné expozice činí 200 000 Kč bez DPH. 

 

Rádi zodpovíme Vaše dotazy týkající se forem prezentace, doprovodných služeb, vhodnosti 
výstavy pro Váš výrobek / službu a poradíme, jak se nejlépe na veletrh připravit. Přihlášku 
prosím zašlete gestorovi akce do 31. 5. 2021. 
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KONTAKT NA GESTORA AKCE: 

Martina Paříková 
CzechTrade 
Dittrichova 21, 128 01 Praha 2 
 
tel.: +420 224 907 536 
mob.: +420 725 962 110 
e-mail: 
martina.parikova@czechtrade.cz 

 
KONTAKT NA ZK MAĎARSKO: 

Dóra Egressy 
Cseh Köztársaság Nagykövetsége, 
Rózsa u. 61. 
H - 1064, Budapest, Hungary 

 
tel: +3670 673 5580 
mob: +3630 244 5762 
e-mail: 
dora.egressy@czechtrade.cz 


