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Objednávky konkrétních typù balíèkù provádìjte prostøednictvím závazné pøihlášky k úèasti, formuláø A2, odst. 3.

BASIC
9 m2

Typová expozice Basic - TYP B1, 3 x 3 m, celková cena Kè 35 922,- + DPH
Cena zahrnuje: výstavní plochu 9 m2 , registraèní poplatek, technický poplatek, výstavbu expozice a vybavení
dle uvedeného soupisu, základní grafiku na límec expozice (nápis do 15 písmen), koberec, pøívod elektøiny do 2 kW
a revize, rozvadìè, denní úklid expozice, uvedení základních údajù ve veletržním katalogu a v elektronickém informaèním
systému, 2 ks montážních/demontážních a 2 ks vystavovatelských prùkazù.

Vybavení expozice:
1x stùl 90 cm
4x židle Bystøice
1x informaèní pult
1x židle barová
1x skøíòka
1x stojan na prospekty
1x vìšáková lišta
1x odpadkový koš
2x kloubové svítidlo
1x zásuvka 220 V

BASIC
9 m2

Typová expozice Basic - TYP B2, 3 x 3 m, celková cena Kè 36 863,- + DPH
Cena zahrnuje: výstavní plochu 9 m2 , registraèní poplatek, technický poplatek, výstavbu expozice a vybavení
dle uvedeného soupisu, základní grafiku na límec expozice (nápis do 15 písmen), koberec, pøívod elektøiny do 2 kW
a revize, rozvadìè, denní úklid expozice, uvedení základních údajù ve veletržním katalogu a v elektronickém informaèním
systému, 2 ks montážních/demontážních a 2 ks vystavovatelských prùkazù.

Vybavení expozice:
1x stùl 90 cm
4x židle Bystøice
1x informaèní pult
1x židle barová
1x stojan na prospekty
1 regál, 1x koš
1x vìšáková lišta
3x kloubové svítidlo
1x zásuvka 220 V

Spoleèné podmínky pro všechny typy a velikosti stánkù:
- Expozice bude pøipravena vždy jeden den pøed zahájením veletrhu v 8:00 h
- POZOR - demontáž expozice probíhá následující den po skonèení veletrhu
- V pøípadì vlastního celoplošného polepení a poškození stìnových panelù
bude úètován pøíplatek ve výši CZK 880,- / 1 ks.
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- Vrácení nebo výmìna základního vybavení nebude kompenzováno snížením ceny
- Úklid je provádìn vždy ráno pøed zahájením veletrhu
- Konstrukèní zmìny nejsou u balíèkových expozic možné
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Objednávky konkrétních typù balíèkù provádìjte prostøednictvím závazné pøihlášky k úèasti, formuláø A2, odst. 3.

ECONOMY
BASIC

12
9m
m22

Typová expozice Economy - TYP E1, 4 x 3 m, celková cena Kè 44 023,- + DPH
Cena zahrnuje: výstavní plochu 12 m2 , registraèní poplatek, technický poplatek, výstavbu expozice a vybavení
dle uvedeného soupisu, základní grafiku na límec expozice (nápis do 15 písmen), koberec, pøívod elektøiny do 2 kW
a revize, rozvadìè, denní úklid expozice, uvedení základních údajù ve veletržním katalogu a v elektronickém informaèním
systému, 2 ks montážních/demontážních a 2 ks vystavovatelských prùkazù.

Vybavení expozice:
1x stùl 90 cm
4x židle Bystøice
1x informaèní pult
1x židle barová
1x stojan na prospekty
1 regál, 1x koš
1x vìšáková lišta
4x kloubové svítidlo
1x zásuvka 220 V

ECONOMY
BASIC

12
9m
m

22

Typová expozice Economy - TYP E1R, 4 x 3 m, celková cena Kè 44 023,- + DPH
Cena zahrnuje: výstavní plochu 12 m2 , registraèní poplatek, technický poplatek, výstavbu expozice a vybavení
dle uvedeného soupisu, základní grafiku na límec expozice (nápis do 30 písmen), koberec, pøívod elektøiny do 2 kW
a revize, rozvadìè, denní úklid expozice, uvedení základních údajù ve veletržním katalogu a v elektronickém informaèním
systému, 2 ks montážních/demontážních a 2 ks vystavovatelských prùkazù.

Vybavení expozice:
1x stùl 90 cm
4x židle Bystøice
1x informaèní pult
1x židle barová
1x stojan na prospekty
1 regál, 1x koš
1x vìšáková lišta
4x kloubové svítidlo
1x zásuvka 220 V

ECONOMY
BASIC

20
9m
m

22

Typová expozice Economy - TYP E2, 5 x 4 m, celková cena Kè 69 749,- + DPH
Cena zahrnuje: výstavní plochu 20 m2 , registraèní poplatek, technický poplatek, výstavbu expozice a vybavení
dle uvedeného soupisu, základní grafiku na límec expozice (nápis do 15 písmen), koberec, pøívod elektøiny do 5,5 kW
a revize, rozvadìè, denní úklid expozice, uvedení základních údajù ve veletržním katalogu a v elektronickém informaèním
systému, 2 ks montážních/demontážních a 2 ks vystavovatelských prùkazù.

Vybavení expozice:
2x stùl kulatý 90 cm
8x židle Bystøice
2x informaèní pult
1x barová židle
1x stojan na prospekty
2x regál, 1x skøíòka
2x vìšáková lišta
1x odpadkový koš
4x kloubové svítidlo
1x záøivkový podhled
2x zásuvka 220 V

Spoleèné podmínky pro všechny typy a velikosti stánkù:
- Expozice bude pøipravena vždy jeden den pøed zahájením veletrhu v 8:00 h
- POZOR - demontáž expozice probíhá následující den po skonèení veletrhu
- V pøípadì vlastního celoplošného polepení a poškození stìnových panelù
bude úètován pøíplatek ve výši CZK 880,- / 1 ks.
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- Vrácení nebo výmìna základního vybavení nebude kompenzováno snížením ceny
- Úklid je provádìn vždy ráno pøed zahájením veletrhu
- Konstrukèní zmìny nejsou u balíèkových expozic možné
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Objednávky konkrétních typù balíèkù provádìjte prostøednictvím závazné pøihlášky k úèasti, formuláø A2, odst. 3.
Exclusive
BASIC

12 m

2

Typová expozice Exclusive - TYP Ex1, 4 x 3 m, celková cena Kè 58 212,- + DPH
Cena zahrnuje: výstavní plochu 12 m2, technický poplatek, registraèní poplatek, výstavbu expozice a vybavení
dle uvedeného soupisu, základní grafiku na límec expozice (nápis do 15 písmen), koberec, pøívod elektøiny do 5,5 kW
a revize, rozvadìè, denní úklid expozice, uvedení základních údajù ve veletržním katalogu a v elektronickém informaèním
systému, 2 ks montážních/demontážních a 2 ks vystavovatelských prùkazù, pøívod a odpad vody.

Vybavení expozice:
1x stùl 90 cm
4x židle Bystøice
1x informaèní pult
1x židle barová
1x skøíòka
1x kuchyòka, lednièka
1x regál, vìšáková lišta
1x odpadkový koš
3x kloubové svítidlo
1x záøivkový podhled
3x zásuvka 220 V
1x zásuvka pro noèní proud
1x poutaè 95 x 67 cm
(grafika na panel za úhradu)
Exclusive
BASIC

20
9m
m

Typová expozice Exclusive - TYP Ex2, 5 x 4 m, celková cena Kè 77 066,- + DPH

22

Cena zahrnuje: výstavní plochu 20 m2, technický poplatek, registraèní poplatek, výstavbu expozice a vybavení
dle uvedeného soupisu, základní grafiku na límec expozice (nápis do 15 písmen), koberec, pøívod elektøiny do 5,5 kW
a revize, rozvadìè, denní úklid expozice, uvedení základních údajù ve veletržním katalogu a v elektronickém informaèním
systému, 2 ks montážních/demontážních a 2 ks vystavovatelských prùkazù, pøívod a odpad vody.
Vybavení expozice:

1x stùl 90 cm
4x židle Bystøice
1x informaèní pult
1x židle barová
1x kuchyòka, lednièka
1x regál, vìšáková lišta
1x odpadkový koš
4x kloubové svítidlo
1x záøivkový podhled
3x zásuvka 220 V
1x zásuvka pro noèní proud
2x poutaè 136 x 67 cm
(grafika na panel za úhradu)
Exclusive
BASIC

20
9m
m22

Typová expozice Exclusive - TYP Ex2R, 5 x 4 m, celková cena Kè 77 639,- + DPH
Cena zahrnuje: výstavní plochu 20 m2, technický poplatek, registraèní poplatek, výstavbu expozice a vybavení
dle uvedeného soupisu, základní grafiku na límec expozice (nápis do 30 písmen), koberec, pøívod elektøiny do 5,5 kW
a revize, rozvadìè, denní úklid expozice, uvedení základních údajù ve veletržním katalogu a v elektronickém informaèním
systému, 2 ks montážních/demontážních a 2 ks vystavovatelských prùkazù, pøívod a odpad vody.
Vybavení expozice:

1x stùl 90 cm
4x židle Bystøice
1x informaèní pult
1x židle barová
1x kuchyòka, lednièka
1x regál, vìšáková lišta
1x odpadkový koš
4x kloubové svítidlo
1x záøivkový podhled
3x zásuvka 220 V
1x zásuvka pro noèní proud
3x poutaè 136 x 67 cm
(grafika na panel za úhradu)
Spoleèné podmínky pro všechny typy a velikosti stánkù:
- Expozice bude pøipravena vždy jeden den pøed zahájením veletrhu v 8:00 h
- POZOR - demontáž expozice probíhá následující den po skonèení veletrhu
- V pøípadì vlastního celoplošného polepení a poškození stìnových panelù
bude úètován pøíplatek ve výši CZK 880,- / 1 ks.
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- Vrácení nebo výmìna základního vybavení nebude kompenzováno snížením ceny
- Úklid je provádìn vždy ráno pøed zahájením veletrhu
- Konstrukèní zmìny nejsou u balíèkových expozic možné
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Objednávky konkrétních typù balíèkù provádìjte prostøednictvím závazné pøihlášky k úèasti, formuláø A2, odst. 3.

VOLNÁ
BASIC
PLOCHA
9m
m 22
9

Typová expozice na volné ploše - TYP VP1, 3 x 3 m, celková cena Kè 40 420,- + DPH
Cena zahrnuje: výstavní plochu 9 m2 , registraèní poplatek, technický poplatek, výstavbu expozice a vybavení
dle uvedeného soupisu, základní grafiku na límec expozice (nápis do 30 písmen), koberec, pøívod elektøiny do 2 kW
a revize, rozvadìè, denní úklid expozice, uvedení základních údajù ve veletržním katalogu a v elektronickém informaèním
systému, 2 ks montážních/demontážních a 2 ks vystavovatelských prùkazù.

Vybavení expozice:
1x stùl kulatý 90 cm
4x židle Bystøice
1x sestava Unimodul
1x lednièka
1x vìšák
1x odpadkový koš
1x zásuvka 220 V
1x zásuvka pro noèní proud

VOLNÁ
BASIC
PLOCHA
2
9m
18
m2

Typová expozice na volné ploše - TYP VP2, 6 x 3 m, celková cena Kè 64 877,- + DPH
Cena zahrnuje: výstavní plochu 18 m2 , registraèní poplatek, technický poplatek, výstavbu expozice a vybavení
dle uvedeného soupisu, základní grafiku na límec expozice (nápis do 30 písmen), koberec, pøívod elektøiny do 5,5 kW
a revize, rozvadìè, denní úklid expozice, uvedení základních údajù ve veletržním katalogu a v elektronickém informaèním
systému, 2 ks montážních/demontážních a 2 ks vystavovatelských prùkazù.

Vybavení expozice:
1x stùl kulatý 90 cm
4x židle Bystøice
1x sestava Unimodul
1x lednièka
1x vìšák
1x odpadkový koš
1x zásuvka 220 V
1x zásuvka pro noèní proud

Spoleèné podmínky pro všechny typy a velikosti stánkù:
- Expozice bude pøipravena vždy jeden den pøed zahájením veletrhu v 8:00 h
- POZOR - demontáž expozice probíhá následující den po skonèení veletrhu
- V pøípadì vlastního celoplošného polepení a poškození stìnových panelù
bude úètován pøíplatek ve výši CZK 880,- / 1 ks.
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- Vrácení nebo výmìna základního vybavení nebude kompenzováno snížením ceny
- Úklid je provádìn vždy ráno pøed zahájením veletrhu
- Konstrukèní zmìny nejsou u balíèkových expozic možné

Speciální nabídka balíèkù - na veletrh jedním podpisem
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Objednávky konkrétních typù balíèkù provádìjte prostøednictvím závazné pøihlášky k úèasti, formuláø A2, odst. 3.

Objednávka dodateèného vybaveni k balièkùm
Vystavovatel:
Sídlo:

Místo podnikání:

Kontaktní osoba:
Tel.:

Fax:

K balíèku

E-mail:
(doplòte typ a rozmìr expozice)

zavaznì objednávám dodateèné vybavení:
Náz ev

Cena / ks

Stùl

550 Kè

Stùl buf et

750 Kè

Židle

300 Kè

Barov á ž idle

600 Kè

Barov ý pult

1 500 Kè

Inf ormaè ní pult (100x 50x 110 c m)

1 200 Kè

Regál

ks

Cena c elkem

640 Kè

Ledniè ka

1 445 Kè

Skøíòka Oc tanorm (100x 50x 60 c m)

650 Kè

Stolov á v itrína v = 90 c m

990 Kè

V itrína Oc tanorm (50x 50x 200 c m)

2 400 Kè

Stojan na pros pekty

800 Kè

Káv ov ar

180 Kè

V entilátor teplov z duš ný Eta V ira

200 Kè

V ìš ák

320 Kè

Koš na odpadkov ý py tel (v è etnì 5 PET py tlù)

320 Kè

Koš PV C

50 Kè

Ry c hlov arná konv ic e
Sada A (6 s kleniè ek na limo, v íno, w his ky , s ekt, 6x malý talíø
des ertní a 1 s ada na káv u nebo è aj, mlékov ka, c ukøenka,
kleš tì na c ukr, 6x lž iè ka, 1x utìrka)
Sada B (6x v elký talíø, 6x mis ka, 6x pøíbor, 1x podnos ,
1x otv írák univ ers al, 1x nùž kuc hy òs ký , 1x utìrka)

200 Kè

Kv ìtina do 120 c m

559 Kè

V áz a na kv ìtiny

100 Kè

880 Kè

880 Kè

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

Místo a datum

Jméno a pøíjmení osoby oprávnìné
jednat za vystavovatele, razítko a podpis
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