A.

VYSTAVOVATEL

A. 1 INFORMACE O VYSTAVOVATELI
Obchodní jméno:
(jak je zapsáno v OR)
Adresa:

PSČ:

Předmět činnosti:
Kontaktní osoba:
Telefon:

Fax:

E-mail:
Http:
IČ:

plátce/
neplátce:

DIČ:

Bankovní spojení:

A. 2 FAKTURAČNÍ ADRESA 
(jen v případě, že se liší od obchodního jména firmy)
Obchodní jméno:
Adresa:

PSČ:

Kontaktní osoba:
Telefon:
IČ:

B.

plátce/
neplátce:

DIČ:

TYP EXPOZICE
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B.1

KRYTÁ VÝSTAVNÍ PLOCHA – TYPOVÝ VÝSTAVNÍ STÁNEK OD POŘADATELE

TYPOVÝ STÁNEK I
Plocha

2
4 m

Cena

4 500,- Kč

Realizační cena zahrnuje:
pronájem výstavní plochy, stavbu expozice ze systému OCTANORM - montáž a demontáž, základní vybavení
(samostojný panel 1m včetně grafického límce, označení společnosti, čelní deska 1000x1400 mm včetně zpracování
1 grafického návrhu /další úpravy budou účtovány/ , tisku, laminace a polepu, světlo, 1 pult 100x50x109 cm s policí, 1
boční stojan na propagační materiály, 1 barová židle. Při použití vlastní desky s grafikou bude poskytnuta sleva 1000,Kč). Čelní desku s grafikou si po veletrhu můžete odvézt k dalšímu využití.

TYPOVÝ STÁNEK II
Plocha

2
6 m

Cena

5 500,- Kč

Realizační cena zahrnuje:
pronájem výstavní plochy, stavbu expozice ze systému OCTANORM - montáž a demontáž, základní vybavení
(samostojný panel 2m včetně grafického límce, označení společnosti, čelní deska 2000x1400 mm včetně zpracování
1 grafického návrhu /další úpravy budou účtovány/, tisku, laminace a polepu, světlo, 2 pulty 100x50x109 cm s policí, 1
boční stojan na propagační materiály, 2 barové židle. Při použití vlastní desky s grafikou bude poskytnuta sleva
1500,-Kč). Čelní desku s grafikou si můžete po veletrhu odvézt k dalšímu využití.

B.2

VENKOVNÍ VÝSTAVNÍ PLOCHA
Venkovní plocha volná (Farského náměstí)

Požadované m2:

Realizační cena:
350 Kč / m2
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B.3

NÁZEV FIRMY NA LÍMCI STÁNKU:

C
.

REGISTRAČNÍ POPLATEK VE VÝŠI 1 000 KČ BEZ DPH JE
NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TÉTO OBJEDNÁVKY.
Při zrušení účasti na veletrhu se registrační poplatek nevrací.

D.

OBJEDNÁVKA SLUŽEB
Internet

ZDARMA WI-FI PŘIPOJENÍ

Umístění prezentační plachty

1 000 Kč

Umístění propagačních materiálů bez
účasti vystavovatele
Uveřejnění informace o vystavovateli
na internetových stránkách veletrhu

500 Kč
ZDARMA PRO VŠECHNY VYSTAVOVATELE

Parkování / 1 místo pro vystavovatele /

E.

ZDARMA

OBJEDNÁVKA DALŠÍHO VYBAVENÍ

Vybavení

Cena za 1 ks

Stůl kulatý (průměr 80 cm)

300,- Kč

Stůl obdélník, dřevěný

300,- Kč

Židle

150,- Kč

Barová židle pneumatická

250,- Kč

Uzamykatelná dvířka k výstavnímu pultu

250,- Kč

Odpakový koš

70,- Kč

Věšák

200,- Kč

Rychlovarná konvice

200,- Kč

Kávovar

2000,- Kč

Připojení na internet

zdarma

Halogen 300W

250,- Kč

Zásuvka 220/10A + odběr el. Energie

550,- Kč

Stojan na prospekty

500,- Kč

Vitrína 100x50x250

1000,-Kč

Vitrína 100x100x250

1500,-Kč

Koberec m2

Možství ks

Celkem Kč

170,- Kč

!!! V tabulce vypisujte pouze nábytek a doplňky, které nejsou součástí základního vybavení stánku
(viz sekce B1) !!!

CENA CELKEM
(typový stánek nebo venkovní výstavní plocha, registrační poplatek,
doobjednávka dalšího vybavení, služby)
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Kč

F.

ZÁPIS DO KATALOGU NA INTERNETU
STANDARTNÍ ZÁPIS – ZDARMA

Název vystavovatele tak, jak
má být uveden v katalogu:
Adresa:
Kontaktní osoba:
Telefon:

Fax:

E-mail:
Http:

G.

PROGRAM PRO VYSTAVOVATELE

První den veletrhu (čtvrtek 5.3.) je věnován programu pro vystavovatele formou studijní cesty.
Doprava účastníků je zajištěna autobusem. Účast na programu pro vystavovatele je zdarma.
Podrobný program studijní cesty obdržíte před veletrhem. Počet účastníků je limitován, maximální
počet osob za jednoho vystavovatele jsou 2 lidé, rozhodující je datum přihlášení.
Počet míst
Objednávám závazně
!!! Objednávka je závazná, při neúčasti bude účtován a fakturován poplatek 1 000 Kč/osoba.

H.

CENY PRO NÁVŠTĚVNÍKY

V
rámci veletrhu pořádáme pro návštěvníky losování o ceny věnované vystavovateli. Tímto Vám
dáváme ke zvážení, zda-li by se Vaše společnost chtěla prezentovat formou darování cen do
losování. Může se jednat o upomínkové předměty, ale i hodnotnější ceny. Dárci budou prezentováni
v materiálech veletrhu (při včasném obdržení přihlášky) a na místě jeho konání. Pokud jste se
rozhodli, že pomůžete se zatraktivněním veletrhu, děkujeme Vám a prosíme o uvedení daru a jeho
hodnoty:
……………………………………………………………………………………………………………………….

I.

POTVRZENÍ VYSTAVOVATELE

Potvrzujeme, že námi uvedené údaje v rezervačním formuláři jsou pravdivé.

v…………………………………….dne…………………….
……………………………………………
razítko a podpis

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH!

4

