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B1

1

BASIC 
9 m2

BASIC 
12 m2          

Společné podmínky pro všechny typy a velikosti stánků: 
–  Expozice bude připravena vždy jeden den před zahájením veletrhu,  

v 8.00 hod.
– POZOR – demontáž expozice probíhá ihned po skončení veletrhu

–  Při vrácení nebo výměně základního vybavení nebude kompenzováno 
snížením ceny

– Úklid je prováděn vždy ráno před zahájením veletrhu

Typová expozice Basic – TYP A 3x3 m, celková cena 32 504 Kč + DPH
Cena zahrnuje: pronájem výstavní plochy 9 m2, registrační poplatek, výstavbu expozice a vybavení dle uvedeného 
soupisu, koberec, základní grafiku na límec expozice (nápis do 15 písmen, nebo logo), přívod elektřiny do 2 kW, 
denní úklid expozice, uvedení základních údajů ve veletržním katalogu a v informačním systému.

Typová expozice Basic – TYP B 4x3 m, celková cena 39 679 Kč + DPH
Cena zahrnuje: pronájem výstavní plochy 12 m2, registrační poplatek, výstavbu expozice a vybavení dle uvedeného 
soupisu, koberec, základní grafiku na límec expozice (nápis do 15 písmen, nebo logo), přívod elektřiny do 2 kW, 
denní úklid expozice, uvedení základních údajů ve veletržním katalogu a v informačním systému.

Vybavení expozice:
1x stůl kulatý, 90 cm
4x židle
1x židle barová
1x informační pult
1x věšák samostojný
1x regál
1x odpadkový koš
3x bodové svítidlo
1x zásuvka 220 V
1x rozvaděč pro 2 kW

Vybavení expozice:
1x stůl kulatý, 90 cm
4x židle
1x židle barová
1x informační pult
1x věšák samostojný
1x regál
1x odpadkový koš
4x bodové svítidlo
1x zásuvka 220 V
1x rozvaděč pro 2 kW
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B2

ECONOMY 
15 m2

ECONOMY 
16 m2         

Vybavení expozice:
1x stůl kulatý, 90 cm
4x židle
1x židle barová
1x informační pult
1x vitrína 100x50x250 cm
1x zvyšovací pult 
100x50x81 cm
1x lednice
1x věšák samostojný
1x regál
1x odpadkový koš
2x podhled zářivkový
2x bodové svítidlo
1x zásuvka 220 V
1x rozvaděč pro 2 kW

Vybavení expozice:
1x stůl kulatý, 90 cm
4x židle
1x židle barová
1x informační pult
1x vitrína 100x50x250 cm
1x zvyšovací pult 100x50x81 cm
1x lednice
1x věšák samostojný
1x regál
1x odpadkový koš
2x podhled zářivkový
2x bodové svítidlo
1x zásuvka 220 V
1x rozvaděč pro 2 kW

Typová expozice Economy – TYP C 5x3 m, celková cena 50 610 Kč + DPH
Cena zahrnuje: pronájem výstavní plochy 15 m2, registrační poplatek, výstavbu expozice a vybavení dle 
uvedeného soupisu, koberec, základní grafiku na límec expozice (nápis do 15 písmen, nebo logo), přívod elektřiny 
do 2 kW, noční proud, denní úklid expozice, uvedení základních údajů ve veletržním katalogu  
a v informačním systému.

Typová expozice Economy – TYP D 4x4 m, celková cena 53 207 Kč + DPH
Cena zahrnuje: pronájem výstavní plochy 16 m2, registrační poplatek, výstavbu expozice a vybavení dle 
uvedeného soupisu, koberec, základní grafiku na límec expozice (nápis do 15 písmen, nebo logo), přívod elektřiny 
do 2 kW, noční proud, denní úklid expozice, uvedení základních údajů ve veletržním katalogu a v informačním 
systému.
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Společné podmínky pro všechny typy a velikosti stánků: 
–  Expozice bude připravena vždy jeden den před zahájením veletrhu,  

v 8.00 hod.
– POZOR – demontáž expozice probíhá ihned po skončení veletrhu

–  Při vrácení nebo výměně základního vybavení nebude kompenzováno 
snížením ceny

– Úklid je prováděn vždy ráno před zahájením veletrhu
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B3

ECONOMY 
18 m2

ECONOMY 
20 m2         

Vybavení expozice:
1x stůl kulatý, 90 cm
4x židle
1x židle barová
1x informační pult
1x vitrína 100x50x250 cm
1x zvyšovací pult 
100x50x81 cm
1x lednice
1x věšák samostojný
1x regál
1x odpadkový koš
2x podhled zářivkový
3x bodové svítidlo
1x zásuvka 220 V
1x rozvaděč pro 2 kW

Vybavení expozice:
1x stůl kulatý, 90 cm
4x židle
1x židle barová
1x informační pult
1x vitrína 100x50x250 cm
1x zvyšovací pult 100x50x81 cm
1x lednice
1x věšák samostojný
1x regál
1x odpadkový koš
2x podhled zářivkový
3x bodové svítidlo
1x zásuvka 220 V
1x rozvaděč pro 2 kW

Typová expozice Economy – TYP E 6x3 m, celková cena 58 373 Kč + DPH
Cena zahrnuje: pronájem výstavní plochy 18 m2, registrační poplatek, výstavbu expozice a vybavení dle 
uvedeného soupisu, koberec, koberec, základní grafiku na límec expozice (nápis do 15 písmen, nebo logo),  
přívod elektřiny do 2 kW, noční proud, denní úklid expozice, uvedení základních údajů ve veletržním katalogu  
a v informačním systému.

Typová expozice Economy – TYP F – rohová 5x4 m, celková cena 63 375 Kč + DPH
Cena zahrnuje: pronájem výstavní plochy 20 m2, registrační poplatek, výstavbu expozice a vybavení dle 
uvedeného soupisu, koberec, koberec, základní grafiku na límec expozice (nápis do 15 písmen, nebo logo),  
přívod elektřiny do 2 kW, noční proud, denní úklid expozice, uvedení základních údajů ve veletržním katalogu  
a v informačním systému.
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Společné podmínky pro všechny typy a velikosti stánků: 
–  Expozice bude připravena vždy jeden den před zahájením veletrhu,  

v 8.00 hod.
– POZOR – demontáž expozice probíhá ihned po skončení veletrhu

–  Při vrácení nebo výměně základního vybavení nebude kompenzováno 
snížením ceny

– Úklid je prováděn vždy ráno před zahájením veletrhu
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EXCLUSIVE 
24 m2         

EXCLUSIVE 
25 m2         

EXCLUSIVE 
30 m2         

Vybavení expozice:
1x stůl kulatý, 90 cm, 1x stůl bufet
4x židle, 4x židle barová
1x informační pult
1x vitrína 100x50x250 cm
1x zvyšovací pult 100x50x81 cm
1x lednice, 1x dřez
1x věšák samostojný, 1x regál
1x odpadkový koš
2x podhled zářivkový, 3x bodové svítidlo
4x zásuvka 220 V, 1x rozvaděč pro 5,5 kW

Vybavení expozice:
1x stůl kulatý, 90 cm, 1x stůl bufet, 
4x židle, 2x židle barová, 1x informační pult
1x vitrína 100x50x250 cm
1x zvyšovací pult 100x50x81 cm
1x lednice, 1x dřez
1x věšák samostojný, 1x regál
1x odpadkový koš
1x podhled zářivkový, 3x bodové svítidlo
4x zásuvka 220 V, 1x rozvaděč pro 5,5 kW

Vybavení expozice:
2x stůl kulatý, 90 cm
8x židle, 2x židle barová
1x informační pult, 1x lednice
1x dřez, 1x věšák samostojný
1x regál
1x odpadkový koš
3x podhled zářivkový
4x zásuvka 220 V
1x rozvaděč pro 5,5 kW

Typová expozice Exclusive – TYP G 6x4 m, celková cena 89 165 Kč + DPH
Cena zahrnuje: pronájem výstavní plochy 24 m2, registrační poplatek, výstavbu expozice a vybavení dle uvedeného soupisu, 
koberec, koberec, základní grafiku na límec expozice (nápis do 15 písmen, nebo logo, barva límce dle požadavku), poutač = 3x 
panel 100x110 cm (grafická úprava panelů za úhradu), přívod elektřiny do 5,5 kW, noční proud, přívod a odpad vody, denní úklid 
expozice, uvedení základních údajů ve veletržním katalogu a v informačním systému.

Typová expozice Exclusive – TYP H – rohová 5x5 m, celková cena 90 143 Kč + DPH
Cena zahrnuje: pronájem výstavní plochy 25 m2, registrační poplatek, výstavbu expozice a vybavení dle uvedeného soupisu, 
koberec, koberec, základní grafiku na límec expozice (nápis do 15 písmen, nebo logo, barva límce dle požadavku), poutač = 3x 
panel 100x110 cm (grafická úprava panelů za úhradu), přívod elektřiny do 5,5 kW, noční proud, přívod a odpad vody, denní úklid 
expozice, uvedení základních údajů ve veletržním katalogu a v informačním systému.

Typová expozice Exclusive – TYP I – rohová 6x5 m, celková cena 97 357 Kč + DPH
Cena zahrnuje: pronájem výstavní plochy 30 m2, registrační poplatek, výstavbu expozice a vybavení dle uvedeného soupisu, 
koberec, koberec, základní grafiku na límec expozice (nápis do 15 písmen, nebo logo, barva límce dle požadavku), přívod elektřiny 
do 5,5 kW, noční proud, přívod a odpad vody, denní úklid expozice, uvedení základních údajů ve veletržním katalogu  
a v informačním systému.

4

Společné podmínky pro všechny typy a velikosti stánků: 
–  Expozice bude připravena vždy jeden den před zahájením veletrhu,  

v 8.00 hod.
– POZOR – demontáž expozice probíhá ihned po skončení veletrhu

–  Při vrácení nebo výměně základního vybavení nebude kompenzováno 
snížením ceny

– Úklid je prováděn vždy ráno před zahájením veletrhu
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B5

VOLNÁ PLOCHA

9 m2         

VOLNÁ PLOCHA

18 m2         

VOLNÁ PLOCHA

18 m2         

Vybavení expozice:
1x stůl 120x60 cm
6x židle 
1x skříňka uzamykatelná
1x věšák samostojný
1x odpadkový koš
1x lednice
1x osvětlení v podhledu
1x zásuvka 220 V
1x rozvaděč pro 5,5 kW

Vybavení expozice:
1x stůl 120x60 cm
6x židle 
1x skříňka uzamykatelná
1x věšák samostojný
1x odpadkový koš
1x lednice
1x osvětlení v podhledu
1x zásuvka 220 V
1x rozvaděč pro 5,5 kW

Vybavení expozice:
1x stůl 120x60 cm
6x židle 
2x sestava Unimodul (2 police + skříňka) 
1x věšák samostojný 
1x odpadkový koš, 1x kuchyňka Omnia
1x regál, 1x lednice
2x zásuvka 220 V
2x osvětlení v podhledu 
1x rozvaděč pro 5,5 kW

Typová expozice VP – TYP J – rohová 3x3 m, celková cena 37 286 Kč + DPH
Cena zahrnuje: pronájem výstavní plochy 9 m2, registrační poplatek, výstavbu expozice a vybavení dle uvedeného 
soupisu, koberec, koberec, základní grafiku na límec expozice (nápis do 15 písmen, nebo logo), přívod elektřiny 
do 5,5 kW, noční proud, denní úklid expozice, uvedení základních údajů ve veletržním katalogu a v informačním 
systému.

Typová expozice VP – TYP K 6x3 m, celková cena 54 527 Kč + DPH
Cena zahrnuje: pronájem výstavní plochy 18 m2, registrační poplatek, výstavbu expozice a vybavení dle 
uvedeného soupisu, koberec, koberec, základní grafiku na límec expozice (nápis do 15 písmen, nebo logo),  
přívod elektřiny do 5,5 kW, noční proud, denní úklid expozice, uvedení základních údajů ve veletržním katalogu  
a v informačním systému.

Typová expozice VP – TYP L – rohová 6x3 m, celková cena 64 487 Kč + DPH
Cena zahrnuje: pronájem výstavní plochy 18 m2, registrační poplatek, výstavbu expozice a vybavení dle 
uvedeného soupisu, koberec, koberec, základní grafiku na límec expozice (nápis do 15 písmen, nebo logo),  
přívod elektřiny do 5,5 kW, noční proud, přívod a odpad vody, denní úklid expozice, uvedení základních údajů  
ve veletržním katalogu a v informačním systému.
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Společné podmínky pro všechny typy a velikosti stánků: 
–  Expozice bude připravena vždy jeden den před zahájením veletrhu,  

v 8.00 hod.
– POZOR – demontáž expozice probíhá ihned po skončení veletrhu

–  Při vrácení nebo výměně základního vybavení nebude kompenzováno 
snížením ceny

– Úklid je prováděn vždy ráno před zahájením veletrhu
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B6

Název Cena / ks ks Cena celkem
Stůl 550 Kč
Stůl Bufet 750 Kč
Židle 300 Kč
Barová židle 600 Kč
Barový pult 1 500 Kč
Informační pult (100x50x110cm) 1 200 Kč
Regál 640 Kč
Lednička 1 445 Kč
Skříňka Octanorm 100x50x60cm 650 Kč
Stolová vitrína v 90cm 990 Kč
Vitrína Octanorm 50x50x200cm 2 400 Kč
Stojan na prospekty 800 Kč
Kávovar 180 Kč
Ventilátor teplovzdušný Eta Vira 200 Kč
Věšák 320 Kč
Koš na odpadkový pytel (včetně 5 PET pytlů) 320 Kč
Koš PVC 50 Kč
Rychlovarná konvice 200 Kč
Sada A (6 skleniček na limo, víno, whisky, sekt, 6x malý talíř 
desertní a 1 sada na kávu nebo čaj, mlékovka, cukřenka,  
kleště na cukr, 6x lžička, 1x utěrka)

880 Kč

Sada B (6x velký talíř, 6x miska, 6x příbor, 1x podnos,  
1x otvírák universal, 1x nůž kuchyňský, 1x utěrka)

880 Kč

Květina do 120cm 559 Kč
Váza na květiny 100 Kč

 Místo a datum Jméno a příjmení osoby oprávněné  
  jednat za vystavovatele, razítko a podpis

Vystavovatel:   

Sídlo:  Místo podnikání:   

Kontaktní osoba:    

Tel.: Fax: E-mail:  

Objednávka dodatečného vybavení k balíčkům 

K balíčku                                                                                         (doplňte typ a velikost) 
závazně objednávám dodatečné vybavení:

Další vybavení a služby lze objednat na www.objednavkovyblok.cz
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