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TÉMATICKÁ PREZENTACE REGIONU NA PÓDIU V PAVILONU "P" 
  - režii a organizaci programu zajišťuje společnost EfektMediA, kde získáte další informace 
čtvrtek  12. ledna 2012                pátek 13. ledna 2012 
12:00 – 17:00 hod.                                            12:00 – 17:00 hod.  
Na základě požadavků vystavovatelů veletrhu REGIONTOUR nabízíme možnost tématické prezentace 
produktů jednotlivých regionů  (křest publikací, prezentace významné pamětihodnosti, pozvánky na 
různá regionální  výročí , folklor, osobnosti, krajové speciality, lázeňství atd.). 
K bezplatné prezentaci nabízíme: pódium, ozvučení prostoru, využití techniky, mikrofony- max.8 ks,  
stoly, židle, volný vjezd účastníků programu do areálu, šatnu pro účinkující. 
Časový limit pro produkci: max. 1 hodina. Židle u pódia budou očíslované, po ukončení produkce bude 
vylosováno číslo židle a přítomný návštěvník bude odměněn cenou od souboru (CD, suvenýr atp.) 
                 
-     v návaznosti na pracovní charakter veletrhu je nezbytné přizpůsobit výběr a hlasitost   
      produkce – zejména hudby - max. 70 dB                               
- další potřebné informace získáte na výše uvedené adrese společnosti EfektMediA, kam také                     
      nejpozději do 30. listopadu 2011 zašlete vyplněnou přihlášku (elektronickou verzi najdete na    
      www. regiontour.cz,  www.efektmedia.cz) 
- na základě vaší přihlášky obdržíte dohodu k prezentaci a pokyny k vjezdu pro autobus,        
      popř. jiné vozidlo do areálu BVV v den prezentace 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
PŘIHLÁŠKA K PREZENTACI NA PÓDIU V PAVILONU "P" 

 
Přihlašovatel: .....…….................................................................................................................................  

Odpovědný zástupce: …….…............................................... : ..…....................................................... 

E-mail: .....................................................Adresa vč. PSČ:……............................................................... 

Název prezentace – produktové členění: atraktivní přírodní oblasti a lokality, vinařské oblasti, vinné 

sklepy, kulturně historické památky, muzea, galerie, církevní turistika, lázně, pěší turistika, 

cykloturistika, vodní sporty, zimní sporty, golf, minigolf, kultura, zábava, zábavní parky, 

gastronomické speciality regionů 

(hodící se zaškrtněte) 

Název souboru…………………………………………………………………………………………… 

.............................................................................................. Počet účinkujících: ............................…….. 

Vedoucí souboru...........................................................tel.:......………………………………………….. 

E-mail: .............................................  ..............................................................................................…..…. 

 

Požadovaný termín prezentace souboru: 

Čtvrtek 12.ledna 2012  v ........................ hod.            délka vystoupení: ........................ min. 

Pátek    13. ledna 2012 v ........................ hod.            délka vystoupení: ........................ min. 


