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Poslední věci člověka
Last people’s matters



OBOROVé člENěNí
1.  Motorová a speciální vozidla  

pro přepravu zesnulých

2.  Kremační pece a vybavení 
krematorií

3.  Výroba rakví a příslušenství

4.  Pomocná zařízení (chladicí, 
přepravní, manipulační)

5.  Kamenictví a hrobová 
příslušenství, značení hrobů

6.  Kovotepci (zpracovaní kovů, 
urny, umělecká litina apod.)

7.  Technika pro výkopy hrobů, 
provoz hřbitovů

8.  Uniformy (ochranné oděvy 
a pomůcky, pracovní, obřadní)

9.  Zahradnictví a sadovnictví, 
květinová vazba, hřbitovní zeleň

10.  Hudba a smuteční obřady

11.  Pietní svítidla a příslušenství

12.  Fotografie (fotokeramika, jiné)

13.  Tiskárenské služby  
pro pohřebnictví

14.  Chemie v pohřebnictví 
(thanatopraxe, balzamování, 
deodorační přípravky, kosmetické 
přípravy a pomůcky)

15.  likvidace a třídění biologických 
a jiných odpadů

16.  Počítačové systémy  
pro pohřebnictví

17.  Sakrální předměty

18.  Vzorkové úpravy hrobů

19.  Speciální čistící technika 
pro hřbitovní architekturu 
a krematoria

20.  Ostatní

PROdUCT GROUPS
1.  Motor and special vehicles  

for the transportation  
of the deceased

2.  Crematory furnaces and crematory 
facilities

3.  Production of coffins  
and accessories

4.  Auxiliary facilities (cooling, 
transportation, handling)

5.  Stone-cutting and grave 
accessories, grave marking

6.  Metal chiselling (metalworking, 
urns, artistic cast-iron etc.)

7.  Grave-digging equipment, 
graveyard maintenance

8.  Uniforms (protective dress  
and accessories, working  
and ceremonial dress)

9.  Gardening and landscaping, floral 
decorations, graveyard greenery

10.  Music and mourning ceremonies

11.  Reverence lamps and accessories

12.  Photographs (photoceramics, 
other)

13.  Funeral press services

14.  Chemical technology in funeral 
services (thanatopractice, 
embalming, deodorants, 
cosmetics and accessories)

15.  disposal and sorting of biological 
and other waste

16.  Computer systems for funeral 
services

17.  Sacred articles

18.  Grave design models

19.  Special cleaning equipment  
for graveyard architecture  
and crematoria

20. Other



CENOVé POdMíNKY
standardní cena za pronájem výstavní 
plochy bez stánku 

1 350 Kč/m2

registrační poplatek 2 000 Kč

ceny jsou uváděny bez 20 % DPH

PRICE TERMS
standard price for the exhibition space 
without stand

1 350 CZK/sqm

registration fee 2 000 CZK

prices are withou VAT

VENIA 2007
	53 vystavovatelů, z toho 16 ze zahraničí

	947 m2 čistá výstavní plocha

	772 odborných návštěvníků, z toho 112 ze zahraničí

	53 exhibitors out of which 16 from abroad

	947 sqm netto exhibition space 

	772 professional visitors out of which 112 from abroad

Zvýhodněná cena (–10 % z uvedeného standardního ceníku) platí  
v případě, pokud do řádného termínu podání přihlášky, tj. do  
30. 6. 2011, vystavovatel podá Závaznou přihlášku k účasti a současně 
zaplatí první zálohovou fakturu řádně v termínu její splatnosti.

An advantage price (10% off of the given standard price list) can be 
claimed only when submitting the application within its proper date, 
i.e. till June 30, 2011 and paying the advanced payment invoice before 
its due date.



KONTAKTY / CONTACTS

Ředitel projektu
Project director
Jan Kuběna
Tel.: +420 541 152 767
Fax: +420 541 153 068
E-mail: venia@bvv.cz

Manažer PR a reklamy
Public relations  
and advertising
Jan Šmíd
Tel.: +420 541 152 166
Fax: +420 541 153 068
E-mail: jsmid@bvv.cz

Výstavba expozic 
a další služby
Stand construction  
and other services
Petr Kuba
Tel.: +420 541 152 839
Fax: +420 541 153 068
E-mail: pkuba@bvv.cz

Ubytování
Accommodation
Jana Hirlíková
Tel.: +420 541 152 775
Fax: +420 541 152 757
E-mail: jhirlikova@bvv.cz
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Více informací naleznete na / more info at 

www.venia.cz

Spolupořadatelé / Co-organizers

	Sdružení pohřebnictví čR / The Czech Association of Funeral Services

	Společnost přátel žehu / The Czech Cremation Association

	European federation of funeral services

	The world organization of funeral operatives 


