
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           MÁME ZÁJEM O ÚČAST V PŘEHLÍDCE: SPORT Life BRNO FASHION SHOW 
 

���� s 1 kolekcí (tj. 10 modelů) 3x denně v celkové hodnotě 7 500,- Kč + DPH 
 
���� s 2 kolekcemi (tj. 20 modelů) 3x denně v celkové ceně 14 000,- Kč + DPH 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
PODMÍNKY: 
1/ Vyplněná přihláška slouží jako závazný dokument, na který bude vystavena faktura se splatností 14 dní. 
2/ Přehlídky budou probíhat 3x denně na hlavním pódiu Outdooru v pavilonu A1. Délka jednoho bloku bude cca 25 min. 
3/ V případě, že vystavovatel nedodá kolekci do uvedeného termínu, pořadatel nezaručuje předvedení kolekcí. 
4/ Informace o předváděných kolekcích budou zveřejněny na www.sport-life.cz. Pro tyto účely prosím zašlete e-mailem  
 text v rozsahu max. 10 řádků (včetně překladu do angličtiny) a logo společnosti nebo značky. 
5/ Přihlášenou kolekci prosím pojistěte proti případnému poškození nebo ztrátě. 

Termíny:  
  Zaslání přihlášky:   do 10. 9. 2012  

 Zaslání textů a loga:   do 13. 9. 2012   
 Předání kolekce pro akci:  do 21. 9. 2012  

Vyplněnou přihlášku prosím zašlete emailem na: msvabova@bvv.cz 
Kolekci je možné zaslat poštou nebo předat osobně do 21.9.2012 k rukám M. Švábové 
 
V ……………………………. dne ………………………. Podpis………………………………… 
 
Kontakt: 
MgA. Markéta Švábová 
Veletrhy Brno a.s. 
Výstaviště 1 
Brno 647 00 
Tel.: +420 541 152 773 
Mob.: +420 602 750 280 
E-mail: msvabova@bvv.cz 

SPORT Life FASHION SHOW  
módní přehlídka sportovního oblečení a obuvi 

Název firmy:  ……………………………………………………………………………………………  …                                                                                                                               

Adresa: ………………………………………………………………………  ………………………  …    

Telefon: ………………………………………. Fax:    …………………….  ………………   …    .. 

Email: ………………………………………. WWW:  ……………                … …………… …… 

Kontaktní osoba: …………………………….. Mobil: ……………………………… ………… …… 

Název prezentované značky: …  ……………………………………………………………..… …… ..… 

Název kolekce:  ……………………………………………………………………………………  … . … 

Počet kusů modelů celkem (1 kolekce = max. 10 modelů):…  …………………………………….… …. 

Pánské: …… …………………………………    Dámské:…  … ……………………………  …..… … 

Jeden model = vrchní a spodní části oděvu a obuvi. Nedodáte-li modely kompletní, budou doplněny částmi od jiných značek.  
Poznámka: Z důvodu kapacity účasti firem v přehlídkách není možné přihlásit do přehlídek dětské oblečení. 


