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Kongresová hala E plná franchisingu
Bezmála čtyři desítky českých i zahraničních franchisových konceptů se budou přímo 
prezentovat na letošním ročníku veletrhu FRANCHISE MEETING POINT. Navíc několik 
dalších desítek konceptů bude prezentováno v rámci doprovodného programu veletrhu. 
Na začátku března mají tak všichni zájemci o franchising jedinečnou příležitost získat v 
kongresové hale pavilonu E velké množství informací a podnětů týkajících se této formy 
podnikatelských aktivit.

Sjednejte si schůzky na veletrhu s předstihem
Každý návštěvník veletrhu má pro lepší organizaci času stráveného na veletrhu 
jedinečnou příležitost si naplánovat program a sjednat si schůzky s vystavovateli a 
odbornými poradci v předstihu. Plně postačuje vyjádřit zájem ve formě vyplnění formuláře 
na webu. Vámi vybraní vystavovatelé a poradci se Vám následně ozvou a dohodnou se s 
Vámi na termínu schůzky na veletrhu. Zmíněný formulář je k dispozici na následujícím 
odkazu.

Bohatý doprovodný program nedílnou součástí veletrhu
Součástí veletržního projektu FRANCHISE MEETING POINT je bohatě obsazený doprovodný 
program, který bude doplňovat expozice jednotlivých vystavujících subjektů a který bude 
probíhat po celou dobu veletrhu přímo na výstavní ploše. Doprovodný program tvoří 
několik programových bloků: „Franchisové systémy se představují“, „Franchisová 
akademie“ a také „Rady pro Vaše podnikání“, v rámci kterých bude návštěvníkům 
poskytnuto odborné poradenství ZDARMA .

Zaregistrujte se a získejte vstupenku na veletrh zdarma
Standardní vstupné na veletrh je 150 Kč. Všichni návštěvníci mají ovšem možnost získat 
vstup zdarma. Stačí vyplnit jednoduchý registrační formulář buď na internetových 
stránkách nebo na pokladně v přízemí kongresové haly „E“ při příchodu na veletrh. Při 
využití internetové předregistrace Vám přijde následně do Vaší e-mailové schránky 
potvrzení ve formátu PDF, na kterém jsou uvedeny veškeré informace potřebné k 
návštěvě veletrhu.
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Kontakty

Kontakt:
Veletrhy Brno, a.s., Výstaviště 1, 647 00 Brno
Monika Hrubalová 
Ředitelka projektu
tel.: +420 541 152 816
fax: +420 541 153 062
mhrubalova@bvv.cz 
http://www.bvv.cz/fmp

http://www.bvv.cz/franchise-meeting-point/fmp-2012/prihlaseni-vystavovatele/
http://www.bvv.cz/franchise-meeting-point/fmp-2012/schuzky-s-vystavovateli/
http://www.bvv.cz/franchise-meeting-point/fmp-2012/doprovodny-program/
http://registrace.bvv.cz/
http://www.bvv.cz/franchise-meeting-point/fmp-2012/profil-veletrhu/
http://www.bvv.cz/franchise-meeting-point/fmp-2012/doprovodny-program/
http://www.bvv.cz/franchise-meeting-point/fmp-2012/prihlaseni-vystavovatele/
http://www.bvv.cz/franchise-meeting-point/fmp-2012/doprovodny-program/franchisove-systemy/
http://www.bvv.cz/franchise-meeting-point/fmp-2012/schuzky-s-vystavovateli/
http://registrace.bvv.cz/
http://www.bvv.cz/franchise-meeting-point/kontakty/
mailto:mhrubalova@bvv.cz
http://www.bvv.cz/fmp

