
Obchodní název firmy

V katalogu uvést pod písmenem

IČO

Ulice a číslo domu

P.O.Box

Obec                                                           PSČ

Stát

Telefon 1

Telefon 2

E-mail

Web - http://

Můj typ účasti na veletrhu      vystavovatel                 spoluvystavovatel firmy:
Zvolte jednu z nabízených možností dle skutečnosti. Pokud zvolíte položku spoluvystavovatel, vyplňte i název expozice 
hlavního vystavovatele, pod jehož hlavičkou se účastníte veletrhu. Toto je typické pro hromadné účasti asociací, které jsou 
hlavním vystavovatelem a ostatní firmy na stejném stánku jsou pak spoluvystavovatelé. 

Profil firmy

Druhá adresa

Certifikát

Logo
Loga posílejte, prosím, elektronicky ve křivkách v těchto 
formátech: *.cdr, *.eps, *.ai, *.pdf

Umístění firmy v pavilonu
Bude automaticky doplněno ze strany BVV, dle skutečného 
umístění

Prosím nevyplňujte - bude automaticky doplněno podle skutečně přidělené výstavní plochy.

první 

druhá a další

další 

další 

další 

další 

další 

další 

další 

další 

Zastoupené značky

Otištění www adresy u názvu vaší firmy
U názvu vaší firmy v tiskovině "Průvodce návštěvníka" můžete mít uvedenu libovolnou web adresu, dle Vašeho požadavku. 
Cena je uvedena za 1 ks web adresy.

typ A                 (prezentace přímo u názvu Vaší společnosti)

typ B                 (prezentace přímo u názvu Vaší společnosti)

1/1  barevně 

1/2  barevně

1/1  černobíle

1/2  černobíle

Tištěný katalog 1/1 černobíle

1/1 barevně

Příplatky: 1/2 barevně
2. nebo 3 strana +50% 1/1 černobíle

umístění na vybraný karton +25% 1/2 černobíle

Záložka      (inzerce na stužce)
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Vaše materiály nekorekturujeme ani neupravujeme.

Fakturu vystavte prosím v:
Zvolte si jednu možnost, v jaké měně chcete fakturovat objednané služby. Objednávka v EUR nebo USD bude přepočtena dle 
aktuálního kurzu k datu vystavení faktury.

Dodáme překlady

Za správnost uvedených údajů odpovídá zadavatel! 

Celková cena za katalogové služby a za inzerci

Katalogy a všechny výstupy jsou standardně produkovány v české a anglické verzi. K tomu je potřeba přeložit znění 
reklamních textů. Vaše materiály nekorekturujeme ani neupravujeme!
V případě volby NE nebo nedodání Vašich překladů do 15.9.2011, NEBUDOU Vaše texty uvedeny v cizích jazykových 
mutacích katalogu.
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Logo značky, firmy 
(vztažené k nomenklatuře)

Loga posílejte, prosím, elektronicky ve křivkách
v těchto formátech: *.cdr, *.eps, *.ai, *.pdf

Máte možnost ke každé nomenklatuře (kategorii), která bude uvedena u Vašeho záznamu přidat obrazovou prezentaci - 
logo. Vepište nejdříve číselnou zkratku nomenklatury kategorie, kterou jste uvedli výše (část Nomenklatury) a doplňte 
název souboru, ve kterém jsou data určená pro zobrazení. Tento soubor zašlete, prosím, společně s touto přihláškou.
Příklad:     3.2.     logo_VeletrhyBVV_produkt_PLUS.ai
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Vysvětlivky k jednotlivým položkám

Položka Informace

První nomenklatura bude publikována vždy zdarma!

Můžete vybrat libovolný počet nomenklatur, které chcete mít uvedeny u Vašeho katalogového záznamu.

Vpisujte vždy číselné označení nomenklatury, které je uvedeno v oddílu "Nomenklatury - oborové členění" a je součástí 
tohoto souboru.

Příklad: chcete-li být uvedeni v kategorii:  "1.13 Příklad nomenklatury v detailu" , uveďte prosím pouze číselné označení " 
1.13 "

Průvodce návštěvníka

Máte možnost ke každé nomenklatuře (kategorii), která bude uvedena u Vašeho záznamu, přidat ještě Váš popisek výrobku 
nebo služby. Vepište nejdříve číselnou zkratku nomenklatury kategorie, kterou jste uvedli výše (část Nomenklatury) a 
doplňte slovní popis.

Příklad:  1.13       Jedinečná produkce s bezkonkureční cenou a kvalitou
               3.2.        Výhradní zastoupení značky RoyalMD v ČR, SR, PL, HU, AT.
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Tiskovina "Průvodce návštěvníka" je k dispozici ZDARMA pro všechny návštěvníky veletrhu.  
Je poskytována na pokladnách zároveň s vydáním vstupenek návštěvníkům.

Mimo katalogový záznam můžete mít v tištěném katalogu nebo průvodci návštěvníka otištěnu i klasickou inzerci. 
Prosím uveďte název souboru, ve kterém jsou data s podklady pro inzerci. 

Příklad: inzerce_Veletrhy_RoyalMD_90x178_CMYK.eps

Tento soubor zašlete, prosím, společně s touto přihláškou. Zasílejte pouze finální tiskové podklady.

(do kolonky písmeno uveďte písmeno
 pro abecední zařazení Vaší značky)

V katalogu máte možnost uvést značky, které zastupujete. Ke každé značce vepište písmeno, pod kterým si přejete mít 
značku abecedně zařazenu. U každé značky můžete mít zobrazeno logo. V tomto případě napište i název souboru, 
jednoznačně definující, ke které značce patří. Logo zašlete na email skreckova@bvv.cz 

Příklad:       logo_Veletrhy_RoyalMD.eps                   www.royal-md.cz

Do kolonky písmeno uveďte, pod jakým abecedním zařazením chcete značku uvést. Do kolonky "Kód nomenklatury" uveďte, 
ke které nomenklatuře se daná značka nejvíce vztahuje.

Tyto údaje o firmě budou uvedeny v katalogu vždy zdarma. 
Vyplňte údaje dle skutečnosti tak, jak je chcete uvést v katalogu a dalších tiskovinách.

Zároveň máte možnost zvolit písmeno, pod kterým chcete být uvedeni v katalogu. Např. mohu pro firmu "Veletrhy BVV" 
zvolit umístění pod písmenem "V" nebo "B". Tato volba ovlivňuje, jakým způsobem Vás vyhledá Váš
zákazník, tedy návštěvník veletrhu. V případě, že nezvolíte žádné písmeno,bude Vaše firma umístěna pod první písmeno 
obchodního názvu Vaší firmy. Pokud některou z položek nevyplníte, nebude v katalogu uvedena.

Formulář vyplňte (nejlépe elektronicky), vytiskněte a podepište, poté dokument odešlete na kontaktní adresu.
Objednávku jsme přednaplnili daty z aktuální přihlášky na akci a doplnili záznamy z minulé účasti. Údaje zkontrolujte, 
popř. aktualizujte.
!  Elektronické podklady (loga) posílejte výhradně na e-mail skreckova@bvv.cz .
Termín pro dodání podkladů je: 15.9.2011.
U podkladů, které budou dodány po tomto termínu negarantujeme záruku jejich otištění.
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Nomenklatury /obory/    
(uveďte prosím číselné zkratky)

Textový inzerát výrobku 
(vztažený k nomenklatuře)

Cena je vždy za každých započatých 40 znaků včetně mezer

CZK EUR USD

ANO NE
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VYBAVENÍ A POTŘEBY PRO TURISTIKU A HOROLEZECTVÍ 
2.1  Batohy 
2.2  Stany 
2.3  Spací pytle, matrace a karimatky 
2.4  Lana, šňůry, popruhy 
2.5  Horolezecké vybavení - hardware 
2.6  Orientace a navigace (kompasy, výškoměry, GPS) 
2.7  Nože, nádobí, vařiče, svítilny 
2.8  Turistické mapy a průvodce 
2.9  Oblečení, obuv a doplňky pro turistiku a horolezectví 
2.99  Vybavení a potřeby pro turistiku a horolezectví jiné 
 
VYBAVENÍ A POTŘEBY PRO FITNESS A REHABILITACI 
3.1  Posilovací stroje a jejich komponenty 
3.2  Sportovní trenažéry a jejich komponenty 
3.3  Přístroje pro měření tepové frekvence a jiné podobné přístroje 
3.4  Sportovní masáže – vybavení a potřeby 
3.5  Rehabilitační a zdravotní pomůcky pro sport 
3.6  Výživa pro fitness a sport 
3.7  Oblečení, obuv a doplňky pro fitness a rehabilitaci 
3.99  Vybavení a potřeby pro fitness a rehabilitaci jiné 
 
VYBAVENÍ A POTŘEBY PRO RAKETOVÉ, MÍČOVÉ A HALOVÉ 
SPORTY 
4.1  Tenis – vybavení a potřeby 
4.2  Stolní tenis – vybavení a potřeby 
4.3  Badminton, soft tenis – vybavení a potřeby 
4.4  Squash, ricochet – vybavení a potřeby 
4.5  Fotbal - vybavení a potřeby 
4.6  Basketbal, streetball - vybavení a potřeby 
4.7  Volejbal – vybavení a potřeby 
4.8  Házená – vybavení a potřeby 
4.9  Rugby a americký fotbal - vybavení a potřeby 
4.10  Baseball, softball - vybavení a potřeby 
4.11  Floorball, pozemní hokej - vybavení a potřeby 
4.12  Oblečení, obuv a doplňky pro raketové, míčové a halové sporty 
4.99  Vybavení a potřeby pro raketové, míčové a halové sporty 

jiné 
 
VYBAVENÍ A POTŘEBY PRO STREET SPORT 
5.1  Skateboardy a jejich komponenty 
5.2  Inline brusle a jejich komponenty 
5.3  Obuv pro street sport 
5.4  Oblečení a doplňky pro street sport 
5.99  Vybavení a potřeby pro street sport jiné 
 
VYBAVENÍ A POTŘEBY PRO ZIMNÍ SPORTY 
6.1  Lyžování - lyže, vázání, boty, hole 
6.2  Snowboarding - snowboardy, vázání, boty 
6.3  Lední hokej - vybavení a potřeby 
6.4  Bruslení - vybavení a potřeby 
6.5  Saně, boby 
6.6  Curling - vybavení a potřeby 
6.7  Oblečení, obuv a doplňky pro zimní sporty 
6.8  Snowkiting - vybavení a potřeby 
6.9  Turistika a cestování se zaměřením na zimní sporty 
6.99  Vybavení a potřeby pro zimní sporty jiné 
 
 

 
 
 
 
VYBAVENÍ A POTŘEBY PRO GOLF, GOLFOVÁ HŘIŠTĚ 
7.1  Golfové hole 
7.2  Oblečení a obuv pro golf 
7.3  Metodika výuky, zábavná a vzdělávací literatura 
7.4  Vybavení a potřeby pro golf (míčky, tašky, vozíky, 

trenažéry a jiné) 
7.5  Golfová hřiště a kluby 
7.6  Golfová turistika – cestovní kanceláře a agentury 
7.7  Vybavení, potřeby a služby pro golfová hřiště a jejich údržbu 
 
VYBAVENÍ A POTŘEBY PRO JINÉ SPORTY 
8.1  Bojové sporty – vybavení a potřeby 
8.2  Gymnastika - vybavení a potřeby 
8.3  Atletika - vybavení a potřeby 
8.4  Sportovní tanec - vybavení a potřeby 
8.5  Zbraně, vybavení a potřeby pro sportovní střelbu 
8.6  Paintball - vybavení a potřeby 
8.7  Vybavení a potřeby pro sportovní letectví, parašutismus a 

paragliding 
8.8  Šipky, kulečník, hrací stoly 
8.9  Bowling, kuželky - vybavení a potřeby 
8.99  Vybavení a potřeby pro jiné sporty ostatní 
 
OBLEČENÍ, OBUV A DOPLŇKY PRO SPORT A VOLNÝ ČAS 
9.1  Oblečení pro sport a volný čas 
9.2  Sportovní obuv 
9.3  Brýle pro sport 
9.4  Doplňky oblečení pro sport a volný čas 
9.99  Oblečení, obuv a doplňky pro sport a volný čas jiné 
 
VYBAVENÍ SPORTOVNÍCH OBCHODŮ A ZAŘÍZENÍ 
10.1  Sportovní povrchy 
10.2  Sportovní brány a koše 
10.3  Sportovní sítě 
10.4  Vybavení sportovišť jiné 
10.5  Vybavení sportovních obchodů 
10.6  Vybavení sportovních servisů a dílen 
10.99  Vybavení sportovních obchodů a zařízení jiné 
 
MÉDIA, KLUBY, SVAZY, SLUŽBY 
11.1  Knihy se sportovní tématikou 
11.2  Sportovní časopisy a magazíny 
11.3  Sportovní internetové servery 
11.4  Sportovní kluby a týmy 
11.5  Sportovní svazy a asociace 
11.6  Sportovní závody, zájezdy a festivaly 
11.7 Sponzoring a reklama ve sportu 
11.8  Pojištění pro sport a volný čas 
11.9  Poradenství v oblasti sportu 
11.10  Sportovní medicína 
11.99  Média, kluby, svazy, služby jiné 
 
 
 
 
 
 

mezinárodní 
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mezinárodní 
SPORTOVNÍ 

veletrh 



BRNO, 10. – 13. 11. 2011 
OBOROVÉ ČLENĚNÍ 

 
© Veletrhy Brno, a.s. 

 

 
 
 
 
 
20 JÍZDNÍ KOLA 
20.1 Jízdní kola MTB 26" a 29" 
20.1.1 MTB – ATB kola 
20.1.2 MTB – Městská kola 
20.1.3 MTB – Hard tailová kola 
20.1.4 MTB – Celoodpružená kola 
20.1.5 MTB – Freestylová kola 
20.1.6 MTB – Slopestylová kola 
20.1.7 MTB – Dirt jumpová kola 
20.1.8 MTB – Freeridová kola 
20.1.9 MTB – Sjezdová kola 
20.1.10 MTB – Trialová kola 
20.1.11 MTB – Tandemy 
20.1.12 MTB – Skládací kola 
20.1.13 MTB – Speciální kola 
20.1.99 Jízdní kola MTB 26" a 29" jiná 
 
20.2 Jízdní kola závodní 26" a 28" 
20.2.1 Silniční kola 
20.2.2 Triatlonová kola 
20.2.3 Dráhová kola 
20.2.4 Časovková kola 
20.2.5 Cyklokrosová kola 
20.2.6 Kola na kolovou 
20.2.7 Kola na krasojízdu 
20.2.99 Jízdní kola závodní 26" a 28" 
jiná 
 
20.3 Jízdní kola 20", 24" a 28" 
20.3.1 Trekkingová kola 
20.3.2 Městská kola 
20.3.3 Krosová kola 
20.3.4 Fitness kola 
20.3.5 Tandemy 
20.3.6 BMX – Bikrosová kola 
20.3.7 Trialová kola 
20.3.8 Streetová kola 
20.3.9 Flatlandová kola 
20.3.10 Dirt a freestylová kola 
20.3.11 Dětská kola (včetně 12" a 16") 
20.3.12 Skládací kola 
20.3.13 Lehokola 
20.3.14 Kola pro hendikepované 
20.3.15 Koloběžky 
20.3.16 Tříkolky 
20.3.17 Jednokolky 
20.3.18 Cruisers 
20.3.19 Dopravní kola 
20.3.20 Historická kola 
20.3.21 Elektrokola 
20.3.22 Cyklotrenažéry 
20.3.23 Kola speciální 
20.3.99 Jízdní kola 20", 24" a 28" jiná 
 
 
 
 
 

21 KOMPONENTY JÍZDNÍCH KOL 
21.1 Sady komponentů 
21.2 Rámy a vidlice 
21.3 Hlavová složení 
21.4 Kliky a převodníky 
21.5 Středová složení 
21.6 Řemenové a jiné převody 
21.7 Kazety, vícekolečka a pastorky 
21.8 Řetězy 
21.9 Kryty řetězů 
21.10 Odpružené vidlice, tlumiče a 

sedlovky 
21.11 Brzdy 
21.12 Lanka a bowdeny 
21.13 Řidítka a představce 
21.14 Gripy a omotávky 
21.15 Měniče rychlosti a převodovky 
21.16 Náboje 
21.17 Ložiska 
21.18 Zapletená kola 
21.19 Ráfky 
21.20 Paprsky a niple 
21.21 Pláště, galusky a duše 
21.22 Pedály 
21.23 Sedlovky 
21.24 Sedla 
21.25 Blatníky 
21.26 Nosiče a košíky 
21.27 Osvětlení a dynama 
21.28 Stojánky 
21.29 Zvonky 
21.30 Šrouby a drobné součástky 
21.31 Speciální komponenty pro BMX a 

sjezdová kola 
21.32 Komponenty pro tuning 
21.99 Komponenty jízdních kol jiné 
 
22 PŘÍSLUŠENSTVÍ A DOPLŇKY 

JÍZDNÍCH KOL 
22.1 Dětské sedačky 
22.2 Dětské vozíky a závěsy 
22.3 Pumpy 
22.4 Láhve a držáky na láhve 
22.5 Brašny 
22.6 Zámky a zabezpečení 
22.7 Hodinky, cyklo-computery a měřící 

zařízení 
22.8 Navigační zařízení 
22.9 Obaly na přepravu jízdních kol 
22.10 Nosiče a držáky jízdních kol 
22.99 Příslušenství a doplňky jízdních kol 

jiné 
 
23 OBLEČENÍ, OBUV A 

DOPLŇKY PRO CYKLISTIKU 
23.1 Cyklistické dresy 
23.2 Cyklistické kalhoty 
23.3 Cyklistické bundy 

23.4 Funkční spodní prádlo pro 
cyklistiku 

23.5 Cyklistické ponožky 
23.6 Rukavice pro cyklistiku 
23.7 Reflexní doplňky 
23.8 Zimní doplňky 
23.9 Neopreny 
23.10 Obuv pro cyklistiku 
23.11 Helmy pro cyklistiku 
23.12 Chrániče pro cyklistiku 
23.13 Brýle pro cyklistiku 
22.14 Batohy, nápojové vaky 
22.15 Výživa a nápoje 
23.16 Cyklistická kosmetika 
23.17 Mapy a atlasy 
23.99 Oblečení, obuv a doplňky jiné 
 
24 ZAŘÍZENÍ A POTŘEBY PRO 

VÝROBU, MONTÁŽ, PRODEJ 
A ÚDRŽBU JÍZDNÍCH KOL 

24.1 Výrobní a montážní linky 
24.2 Strojní zařízení pro výrobu 

komponentů 
24.3 Montážní stojany 
24.4 Zaplétací a centrovací stroje 
24.5 Nářadí a přípravky 
24.6 Čistící a mazací prostředky 
24.7 Lepení, ochrana proti defektu 
24.8 Lakování, povrchová úprava a 

design 
24.9 Vybavení servisů, prodejen a 

skladů 
24.10 Software pro skladování a 

prodej 
24.99 Zařízení a potřeby pro výrobu, 

montáž, prodej a údržbu jízdních kol – 
jiné 

 
25 MÉDIA, KLUBY, ASOCIACE, 

SLUŽBY 
25.1 Knihy, literatura, filmy 
25.2 Odborné časopisy a tisk 
25.3 Internetové servery 
25.4 Kluby a týmy 
25.5 Svazy, asociace 
25.6 Odborné vzdělávání a kurzy 
25.7 Závody, maratóny a festivaly 
25.8 Zájezdy a cestovní kanceláře 
25.9 Cyklistický trénink 
25.10 Poradenství v oblasti sportu 
25.11 Sportovní medicína – lékařský dohled, 

regenerace 
25.12 Sponzoring a reklama 
25.13 Pojištění, bezpečnost cyklistů 
25.14 Cyklodoprava, mobilita – projekty, 

výstavba 
25.15 Půjčovny jízdních kol 
25.99 Média, kluby, služby jiné 

 
 
 
 
 
 

mezinárodní 
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mezinárodní 
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