Vysvětlivky k jednotlivým položkám
Položka

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.

Informace

Obchodní název firmy
V katalogu uvést pod písmenem

IČO
Ulice a číslo domu
P.O.Box
Obec
Stát
Telefon 1
Telefon 2
E-mail
Web - http://

PSČ

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.

Informace o firmě

Můj typ účasti na veletrhu

vystavovatel

spoluvystavovatel firmy:

Logo
Umístění firmy v pavilonu

Loga posílejte, prosím, elektronicky ve křivkách v těchto
formátech: *.cdr, *.eps, *.ai, *.pdf
Bude automaticky doplněno ze strany BVV, dle skutečného
umístění
první
druhá a další

další

První nomenklatura bude publikována vždy zdarma!

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

další
další
další

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

další
další

Textový inzerát výrobku
(vztažený k nomenklatuře)

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

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

další

Nomenklatury /obory/
(uveďte prosím číselné zkratky)

Informace o výrobcích a službách

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

další

Cena je vždy za každých započatých 40 znaků včetně mezer

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
3.2.

Logo značky, firmy
(vztažené k nomenklatuře)

Zastoupené značky

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

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

Jedinečná produkce s bezkonkureční cenou a kvalitou
Výhradní zastoupení značky RoyalMD v ČR, SR, PL, HU, AT.

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

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

Zastoupení

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

Otištění www adresy u názvu vaší firmy

Průvodce návštěvníka

Souhrn Plošná tištěná inzerce

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

Tištěný katalog
Příplatky:
2. nebo 3 strana +50%
umístění na vybraný karton +25%

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
1/1 černobíle
1/1 barevně
1/2 barevně
1/1 černobíle
1/2 černobíle
Záložka
(inzerce na stužce)

CZK

EUR

Dodáme překlady

ANO

NE

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.

Celková cena za katalogové služby a za inzerci

Fakturu vystavte prosím v:

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.

Vaše materiály nekorekturujeme ani neupravujeme.

USD

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.

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.

Za správnost uvedených údajů odpovídá zadavatel!

mezinárodní
výstava LODÍ
a VODNÍCH
SPORTŮ

JACHTY A ČLUNY
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.99

Plachetnice ploutvo-kýlové
Plachetnice s pevným kýlem
Regatové plachetnice
Katamarány
Motorové jachty a kajutové lodě
Motorové lodě a čluny
Motorové čluny pro vodní sporty
Závodní motorové čluny
Čluny na elektrický nebo solární pohon
Lodě na parní pohon
Vznášedla
Šlapadla
Jachty a čluny jiné

MOTORY A MOTOROVÁ TECHNIKA PRO LODĚ
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.99

Benzínové motory
Naftové motory
Elektromotory
Plynové motory
Tryskové pohony
Lodní šrouby
Hydraulická zařízení
Zařízení ovládaní motoru
Baterie
Motory a motorová technika pro lodě jiné

VYBAVENÍ A POTŘEBY PRO JACHTY A ČLUNY
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.99

Elektrická instalace, elektro-systém
Navigace, komunikace - vybavení a potřeby
Vodní systém - pitná voda, odpadní voda
Systémy topení, větrání a klimatizace
Záchranné vybavení a potřeby
Vnitřní vybavení lodí - podlahy, stěny
Lodní kuchyně - vybavení a potřeby
Vybavení palub lodí
Kotvení lodí - vybavení a potřeby
Přívěsy a ostatní vybavení pro transport lodí
Vybavení a potřeby pro jachty a čluny jiné

VODNÍ SKÚTRY, PŘÍSLUŠENSTVÍ A VYBAVENÍ
4.1
4.2
4.99

Vodní skútry
Oblečení a oděvy pro provoz vodních skútrů
Vodní skútry, příslušenství a vybavení jiné

KANOISTIKA, KAJAKING, RAFTING, VESLOVÁNÍ - VYBAVENÍ
A POTŘEBY
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.99

Kanoe
Kajaky
Rafty, nafukovací čluny
Veslice, pramice
Pádla, vesla
Plovací vesty, přilby
Vybavení a potřeby pro kanoistiku, kajaking, rafting a
veslování jiné

SURFING, WINDSURFING, KITESURFING - VYBAVENÍ
A POTŘEBY
6.1
6.2
6.3
6.99

Surfy, windsurfy, kitesurfy - prkna
Plachty, padáky - kites
Neopreny, oblečení pro surfing
Vybavení a potřeby pro surfing, windsurfing a
kitesurfing jiné

BRNO, 10. – 13. 11. 2011

OBOROVÉ ČLENĚNÍ
© Veletrhy Brno, a.s.

VODNÍ LYŽOVÁNÍ, WAKEBOARDING, KNEEBOARDING VYBAVENÍ A POTŘEBY
7.1
7.2
7.3
7.99

Vodní lyže
Wakeboardy
Kneeboardy
Vybavení a potřeby pro vodní lyžování, wakeboarding a
kneeboarding jiné

POTÁPĚČSKÁ TECHNIKA, VYBAVENÍ A POTŘEBY PRO
POTÁPĚNÍ
8.1
8.2
8.3
8.4
8.99

Základní vybavení pro potápění - ploutve, brýle,
šnorchly
Potápěčské dýchací přístroje
Neopreny, skafandry - oblečení pro potápění
Lampy, kamery, fotoaparáty pro potápění
Vybavení a potřeby pro potápění jiné

OBLEČENÍ, OBUV A DOPLŇKY PRO VODNÍ SPORTY
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.99

Funkční prádlo a oblečení
Móda v oblasti vodních sportů
Obuv pro vodní sporty
Rukavice, čepice, klobouky pro vodní sporty
Hodinky a další doplňky pro vodní sporty
Oblečení, obuv a doplňky pro vodní sporty jiné

ORGANIZACE, KLUBY, INSTITUCE A SPORTOVNÍ TÝMY
10.1
10.2
10.3
10.4
10.99

Úřady, státní organizace
Nestátní organizace a sdružení
Sportovní kluby
Sportovní týmy
Organizace, kluby, instituce a sportovní týmy jiné

PŘÍSTAVIŠTĚ, ZAŘÍZENÍ PRO VODNÍ SPORTY
11.1
11.2
11.99

Přístaviště
Vybavení přístavišť
Přístaviště, zařízení pro vodní sporty jiná

SLUŽBY - CHARTERY, PORADENSTVÍ, POJIŠTĚNÍ,
VZDĚLÁVÁNÍ
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
12.99

Chartery, vodní turistika
Poradenství - architektura, konstrukce, design a
klasifikace lodí
Pojištění lodí
Leasing a financování lodí
Vzdělávání - školy, kurzy, školení v oblasti vodních
sportů
Technické služby - opravy, transport, skladování lodí
Kotvení, registrace lodí
Služby v oblastí lodí a vodních sportů jiné

MÉDIA V OBLASTI LODÍ A VODNÍCH SPORTŮ
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.99

Knihy s tématikou lodí a vodních sportů
Odborné časopisy a magazíny
Námořní mapy a atlasy
Video s tématikou lodí a vodních sportů
Internetové servery v oblasti lodí a vodních sportů
Média v oblasti lodí a vodních sportů jiná

