
organizační  
pokyny  
pro montáž,  
průběh  
a demontáž 
(důLežitÉ inFormaCe 
pro VyStaVoVateLe 
a montážní Firmy)

Žádáme vystavovatele, kteří si 
neobjednali výstavbu své expozice  
u Veletrhy brno, a.s. – realizace 
expozic a servis, aby předali 
fotokopii těchto pokynů své 
výstavářské firmě.

Organizační pokyny pro montáž, 
průběh a demontáž vydala akciová
společnost Veletrhy Brno (dále jen 
“Veletrhy”).

4.–8. 4. 2013
4. 4. 2013 tiSkoVý a odborný den

(9.00–14.00 hod.)

brno – VýStaViště
čeSká repubLika

VáŽení VystaVOVatelé,
úvodem si Vás dovolujeme upozornit na nejdůležitější pravidla při přípravě veletrhu 
(montáži), v době jeho konání a při likvidaci expozic (demontáži). prosíme Vás, abyste 
se v zájmu plynulého a oboustranně příjemného průběhu všech tří výše uvedených etap 
důkladně seznámili se Všeobecnými podmínkami účasti, které jsou uvedeny na zadní 
straně formuláře závazná přihláška k účasti, a které jste se svým podpisem zavázali 
respektovat.

VŠeOBeCná PRaVIDla
■ Vjezd do prostoru konání veletrhu není v jeho průběhu povolen. Vjezd je možný pouze 
v době montáže a demontáže. V průběhu akce je možné využít zvláštní režim vjezdů branou 
č. 5 oproti složení kauce za účelem zásobování expozic (viz průběh akCe). během montáže 
a demontáže doporučujeme vystavovatelům používat bránu č. 4, 8 a 9. brána č. 4 bude 
otevřena pouze 2. a 3. 4. a v průběhu akce. branou č. 4 vjíždí pouze osobní a užitková vozidla 
do celkové hmotnosti 3,5 tun. branou č. 8 a 9 vjíždí nákladní i osobní automobily, všechna 
vozidla vyžadující manipulační služby. Řidiči jsou povinni dbát pokynů parkovací služby. 
Všechna vozidla musí v areálu dodržovat dopravní značení (především zákazy parkování 
na vyznačených plochách a před vstupy do pavilonů) a opustit areál výstaviště každý den 
nejpozději do skončení provozní doby. odstavení přívěsných vozíků v areálu výstaviště po 
skončení provozní doby není dovoleno. porušení je pokutováno částkou 5 000 kč. parkování 
vozidel v areálu během noci je nepřípustné. Vjezd vozidel do pavilonů je zakázán. Vjezd 
nákladních vozidel do areálu výstaviště není po dobu konání veletrhu povolen. posledním 
dnem vjezdu nákladních vozidel je 2. 4. 2013. po skončení akce dne 8. 4. 2013 mohou 
osobní a užitková vozidla vjíždět do areálu výstaviště od 16.30 hod., nákladní vozidla až 
v 17.00 hodin. při výjezdu z areálu výstaviště je nutno na bráně předložit kopii nahlášených 
předmětů, kterou při vjezdu do areálu potvrdil pracovník kontrolní služby. na požádání strážní 
služby je řidič povinen z důvodu ochrany majetku a.s. Veletrhy brno i ostatních vystavovatelů 
nechat zkontrolovat obsah zavazadlového prostoru vozu. totéž platí i pro vynášení exponátů 
a materiálů vstupními branami. V případě, že při výjezdu z areálu výstaviště bude kontrolní 
službou zjištěn materiál, který je označen jako materiál a.s. Veletrhy brno a který nebyl 
zahrnut do seznamu nahlášených předmětů a nebyl potvrzen kontrolní službou při vjezdu do 
areálu výstaviště, bude tento materiál kontrolní službou odebrán. totéž platí i pro vynášení 
exponátů a materiálů vstupními branami.
■ Dovolujeme si Vás upozornit na změnu v cenách Průkazů pro montáž a demontáž. 
Průkazy jsou poskytovány zdarma v rozsahu 2 ks ke každé pronajaté výstavní ploše. 
Další objednané montážní průkazy jsou zpoplatněny částkou: 1 ks/150 Kč vč. DPH. 
(podrobnosti viz část montáž VeLetrhu – Vstup v době montáže).
■ Únikové cesty musí zůstat volné. montovaným a demontovaným materiálem, obaly 
a exponáty nesmí být z bezpečnostních důvodů zastavovány komunikace mezi expozicemi. 
Ve výstavních halách je povoleno provádět pouze montážní práce. Vyrábět prvky k montáži, 
provádět plošné nátěry, prášit nebo jinak obtěžovat ostatní vystavovatele, je ve výstavních 
halách zakázáno a bude sankčně postihováno.
■ Recepce a cocktaily v expozicích je možné pořádat pouze v průběhu akce v rámci denní 
provozní doby pavilonu, tj. do 20.00 hodin.
■ akustické reklamní prostředky a hudební produkce jsou dovoleny, pokud neobtěžují 
sousedy a jejich hlasitost nepřesahuje na hranici stánku 70 db. Veletrhy mohou při nedodržení 
této podmínky nařídit zrušení. k hudební produkci na expozici má vystavovatel povinnost 
vyžádat si kromě souhlasu a.s. Veletrhy brno i souhlas příslušného kolektivního správce 
autorských práv (oSa, intergram) ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, 
v platném znění.
■ Umísťování vlastní reklamy v areálu výstaviště mimo vlastní výstavní plochu není 
dovoleno. Hromadné rozdávání reklamních tiskovin nebo jejich shazování nad výstavištěm 
z objednaných letadel či balonů není bez předchozího souhlasu a.s. Veletrhy brno dovoleno. 
zasílání reklamních sdělení v areálu výstaviště prostřednictvím bluetooth technologie nebo 
buněk  btS vysílačů není rovněž bez předchozího souhlasu a.s. Veletrhy brno dovoleno. Své 
výrobky a služby jste oprávněni propagovat pouze ve vlastní expozici. zvýšené náklady na 
zajištění úklidu ploch budou příslušnému vystavovateli vyúčtovány. používání reklamních 
prostředků v areálu výstaviště, jako je např.: kolo, skateboard, kolečkové brusle, koloběžka, 
dvoukolová samovyvažovací vozítka a jiná přibližovala, nejsou rovněž bez předchozího 
souhlasu veletržní správy dovolena.
■ Reklamní nosiče, plochy a reklamní aktivity si můžete objednat u pí. elišky holánové, 
tel.: 541 153 117, nebo p. ivana zahradníčka, tel.: 541 152 219, v pavilonu a3/dv. č. 223.
■ likvidace odpadu. pro likvidaci odpadu vzniklého především při montáži a demontáži 
expozic slouží barevně odlišené kontejnery na separovaný odpad, umístěné u jednotlivých 
pavilonů. informace získáte na vrátnicích pavilonů. V případě vzniku většího množství 
tříděného odpadu (sklo, papír, plasty a dřevo) Vám na požádání zajistí správce pavilonu 
příslušný kontejner.
■ Úklid v expozicích mimo provozní dobu smí vykonávat pouze smluvní úklidové firmy  a.s. 
Veletrhy brno.
■ doporučujeme Vám denně odevzdávat na příslušné vrátnici pavilonu klíče od svých 
uzamčených prostor. pokud tak neučiníte a v uzamčeném prostoru bude podezření vzniku 
požáru nebo havárie na instalovaném zařízení, uhradíte také škody vzniklé násilným vniknutím 
do tohoto prostoru.
■ doporučujeme Vám pojištění exponátů (včetně obalů) pro případ jejich poškození nebo 
ztráty, případně individuální ostrahu expozice (viz část daLší důLežitÉ inFormaCe). 
Veletržní správa za tyto škody neodpovídá.



termináŘ přípravy a realizace akce, přehled cen

uvedené termíny pro zaslání objednávek je nutné dodržet!
opožděné zaslání objednávky opravňuje a.s. Veletrhy brno k použití příplatků, případně k vyřízení objednávky s omezením dle aktuální situace 
nebo k jejímu odmítnutí.

25. 3. 2013** zajistit si jednací a konferenční místnosti mimo 
expozici (s kódem d180)

25. 3. 2013 objednat výstavbu stánku, nábytek, zvláštní 
vybavení expozice

28. 3. 2013* objednat teChniCkÉ pŘíVody – elektro, voda, 
vzduch,telekomunikační služby, internet  
(obj. C010, C030, C040, C080, C100)

28. 3. 2013 objednat ostatní služby, vybavení, vstupní 
průkazy, parkování, vjezdy do areálu  
(obj. sekce b,d,e)

25. 3. 2013*** zaslat projekt expozice ke schválení (ve dvojím 
vyhotovení)

4. 4. 2013 začátek konání akce

8. 4. 2013 konec konání akce

11. 4. 2013 nejpozději přípustné ukončení demontáže 
a vyklizení výstavní plochy

*) Cena objednaných služeb dle objednávek s kódy C010, C030, C040, 
C080, C090, C100 (technické přívody) bude při objednání po závazném 
termínu (viz výše) navýšena o 10 %. Ceny služeb (kromě technických 
přívodů) se při pozdním objednání řídí podmínkami uvedenými 
v příslušné objednávce objednávkového bloku.
**) objednávky na sály pro konferenční prezentace firem a přednášky 
mimo expozice vyřizujeme podle termínu došlých objednávek. 
***) pokud objednáváte výstavbu expozice u a.s. Veletrhy brno – 
realizace expozic a servis, schválení projektu zajistíme. 

poznámka:
objednávky zasílejte na a.s. Veletrhy brno – realizace expozic a servis.

pŘehLed cen za vjezdy, parkování a vstup na akci

parkování po celou dobu konání akce

parkování předplacené mimo areál 1 200 kč + 20 % dph

eXpoparking předplacené 1 200 kč + 20 % dph

Vstupní průkaz 550 kč vč. dph

průkaz pro montáž a demontáž 150 kč vč. dph

Celodenní vstupenka 160 kč vč. dph

zlevněná vstupenka 80 kč vč. dph

není dovoleno používat vlastní mechanizační pro-
středky! 

V areálu je také k dispozice rampa s nosností max. 
15 tun pro vykládku a nakládku exponátů. rampa je 
umístěna na venkovní ploše z – za pavilonem z.

k dispozici jsou Vám také ruční manipulační vozíky 
k přepravě Vašich kancelářských potřeb, propagačních 
materiálů a drobného zboží. Vozíky jsou zapůjčovány 
oproti kauci 1 000 Kč/2 hod. tyto vozíky najdete na 
vyznačených stanovištích v jednotlivých pavilonech. 
půjčování manipulačních vozíků se provádí jeden den 
před zahájením akce a jeden den po ukončení akce. 
poslední den akce se vozíky zapůjčují až po oficiálním 
ukončení. 

Odvoz a uskladnění prázdných obalů, jakož i jejich 
zpětný návoz, si objednejte u jedné z uvedených spe-
dičních firem. prázdné obaly označené dle dispozic spe-
diční firmy budou uskladněny ve skladu obalů. Jejich 
zpětný návoz bude zahájen hodinu po oficiálním ukon-
čení akce. montážní nářadí, výstavářské prvky a části 
exponátů lze přes spediční firmu na základě objednávky 
uskladnit ve skladu.
neoznačené obaly a nepotřebný použitý materiál bu-
dou poslední den montáže po 20.00 hod. odvezeny na 
skládku k likvidaci. neoznačené exponáty ponechané 
mimo pronajatou výstavní plochu budou odvezeny do 
provozního skladu a po uplynutí marné lhůty 15 dnů 
budou prodány nebo likvidovány. Vzniklé náklady budou 
vystavovatelům fakturovány. Skladování obalů a insta-
lačního materiálu za expozicemi je zakázáno.

Dopravní a manipulační služby musí být objednány 
předem!

Celní služby Vám zprostředkují uvedené spediční firmy. 
Veškeré zásilky musí být označeny názvem firmy vysta-

MONTÁŽ AKCE
1. PROVOZní DOBa

28.–31. 3. 2013 7.30–22.00 hod.
1. 4. 2013  7.30–22.00 hod.

(omezený provoz montáže)
2. 4. 2013   7.30–22.00 hod.
3. 4. 2013  7.30–20.00 hod.

Po tuto dobu je zajištěn přívod montážního el. proudu. 
technické služby (el. energie, voda, stlačený vzduch, 
provoz výtahů, telefon) po 18.00 hodině jsou posky-
továny, jen pokud jsou předem objednány! objednané 
a zaplacené technické služby jsou ve dnech 2.–3. 4. 2013 
poskytovány po celou provozní dobu montáže. 
prodloužení doby montáže povoluje pro výjimečné pří-
pady správce výstavní plochy (viz kontakty) za pře-
dem dohodnutou úhradu. předčasnou montáž je nutno 
objednat nejméně 1 týden před stanoveným termínem 
začátku montáže akce u vedoucího provozu správy are-
álu (tel.: 541 152 501, fax: 541 152 509) za předem 
dohodnutou úhradu.
Montážní práce je nutno skončit nejpozději dne 
3. 4. 2013 ve 20.00 hodin. Od této doby bude vy-
pnut elektrický proud včetně osvětlení hal.

2. VstUP V DOBĚ MOntáŽe
pro vstup do areálu výstaviště v době mon-
táže slouží Průkaz pro montáž a demontáž 
nebo Vstupní průkaz na akci. průkazy obdr-
ží vystavovatelé zpravidla týden před zahá-

jením montáže poštou nebo si je vyzvednou v přízemí 
administrativní budovy. průkazy pro montáž a demon-
táž jsou poskytovány zdarma v rozsahu 2 ks ke každé 
pronajaté ploše. další objednané průkazy pro montáž 
a demontáž jsou zpoplatněny. Cena průkazu pro montáž 
a demontáž je 150 kč vč. dph.
držitelé průkazů pro montáž a demontáž jsou povinni tyto 
nosit viditelně, vstup do areálu bVV bez tohoto průkazu 

nebude umožněn. Vstupní průkazy na akci a průkazy pro 
montáž a demontáž (zdarma či za úhradu) dostane vy-
stavovatel pouze v případě, že má uhrazeny všechny své 
splatné finanční závazky vůči a.s. Veletrhy brno. Cena jed-
noho Vstupního průkazu je 550 kč vč. dph.

3. VJeZD DO aReálU VÝstaVIŠtĚ
kromě všeobecných zásad uvedených v úvo-
du těchto pokynů je po dobu montáže nut-
no předkládat na bráně průkaz pro montáž 
a demontáž nebo Vstupní průkaz. brána č. 

4 bude otevřena pouze 2. a 3. 4. a v průběhu akce.  
navíc dne 3. 4. 2013 je nutno při vjezdu složit kauci 
ve výši 1 000 Kč s platností na dobu max. 4 hodi-
ny, přičemž poslední vjezd do areálu je v 18.00 hodin 
a poslední výjezd z areálu ve 20.00 hodin, jinak složená 
kauce propadá v plné výši. kauci skládají řidiči vozidel 
na vjezdových branách pracovníkům bezpečnostní služ-
by. odstavení přívěsných vozíků v areálu výstaviště po 
skončení montáže není dovoleno. porušení je pokuto-
váno částkou 5 000 kč.

4. DOPRaVní, Celní a ManIPUlaČní
slUŽBy V aReálU VÝstaVIŠtĚ

Jako smluvní speditér Veletrhů brno, a.s. 
pro zpracování spediční agendy pro tuto 
veletržní akci jsou jmenovány firmy Kühne 
+ nagel spol. s r.o. a schenker spol. s r.o. 

Vystavovatel se s nimi kontaktuje přímo (nikoliv pro-
střednictvím a.s. Veletrhy brno). potřebné kontaktní 
informace najdete v těchto pokynech v části daLší 
důLežitÉ inFormaCe, nebo v nabídkových materiá-
lech těchto společností – objednávkovém bloku. uve-
dené firmy poskytují vystavovatelům spediční služby, 
tzn. vykládku, nakládku výstavního zboží, dopravu na 
expozici, odvoz, skladování a dovoz prázdných obalů, 
montážní a demontážní práce. 

Pro vykládku a nakládku i pro montáž a demontáž 



DEMONTÁŽ AKCE
1. PROVOZní DOBa

8. 4. 2013    16.00–24.00 hod.
9.–11. 4. 2013   7.30–22.00 hod.
Výstavní plochu je nutno vyklidit a předat 
správci výstavní plochy nejpozději dne 

11. 4. 2013 do 22.00 hodin.

2. VstUP DO aReálU
pro vstup do areálu výstaviště v době demon-
táže slouží Průkaz pro montáž a demontáž 
nebo Vstupní průkaz. Vstup na montážní 
a demontážní průkaz je povolen nejdříve 

8. 4. 2013 od 16.00 hod. Chybějící průkazy pro montáž 
a demontáž si vystavovatelé a montážní firmy mohou 
zakoupit na provozních úsecích (viz kontakty). Cena 
průkazu pro montáž a demontáž je 150 kč vč. dph.

3. VJeZD DO aReálU
pro vjezd slouží Průkaz pro montáž a de-
montáž. poslední den akce dne 8. 4. 2013 
ve večerních hodinách mohou vjet do are-
álu bVV osobní a užitková vozidla až po 

16.00 hod., nákladním vozidlům je v tento den povo-
len vjezd až v 17.00 hod.
Řidiči jsou povinni respektovat pokyny strážní služby, 
případně odstavit vozidlo na odstavném parkoviš-
ti. Všechna vozidla musí opustit areál do 24.00 hod. 
V ostatní dny demontáže je vjezd všech vozidel povolen 
od 7.30 do 22.00 hod.

4. DeMOntáŽ a lIKVIDaCe eXPOZIC
Demontáž je možno zahájit až po skonče-
ní akce. elektroinstalaci a jiné technické za-
řízení připojené na rozvod el. energie, vody, 
telefonu nebo stlačeného vzduchu je možno 

začít demontovat až po 18.00 hod., kdy budou ze strany 
veletržní správy odpojeny veškeré přívody. prodloužení 
doby přívodu el. proudu je nutno objednat u vedoucího 
provozního úseku (viz. kontakty). Komunikace mezi 
expozicemi musí zůstat po celou dobu demontáže 
průjezdné.
Vystavovatel odpovídá za odvoz exponátů z areálu  
veletržní správy v termínu do 11. 4. 2013 do 22.00 hod. 
náklady, které vzniknou veletržní správě v souvislosti 
se skladováním a manipulací s neodvezenými exponá-
ty, budou vystavovateli vyfakturovány. také vypůjčené 
a nevrácené předměty (telefony, vybavení kuchyňky ap.)  
budou ve výši jejich hodnoty fakturovány vystavova-
teli. ponechání jakéhokoliv materiálu na výstavních 
plochách má povahu odpadu a ten bude po termínu 
skončení demontáže fyzicky zlikvidován. po skonče-
ní demontáže je nutno předat výstavní plochu zpět 
správci výstavních ploch (pokud výstavbu expozice 
neprovádí a.s. Veletrhy brno). za případné škody a.s.  
Veletrhy neručí.

vovatele, umístěním v areálu a názvem akce, na kte-
rou jsou zasílány. příjemcem zásilky není a.s. Veletrhy 
brno. Veletržní správa neodpovídá za následky vzniklé 
chybným adresováním zásilek a porušením předpisů 
o dovozu zboží.

5. VÝstaVBa eXPOZIC
oficiálním kontraktorem pro výstavbu expozic na akci 
je úsek a.s. Veletrhy brno – realizace expozic a servis. 
kontakt: robert grof, tel.: 541 152 874, fax: 541 152 
361, e-mail: rgrof@bvv.cz, www.bvv.cz/expozice

Veletrhy brno, a.s., realizace expozic a servis Vám 
v rámci svých služeb nabízí kompletní výstavářský 
servis, t.j.:
– bezplatně zpracované nabídkové projekty včetně ce-
nových kalkulací
– tvůrčí přípravu při projekčně-výtvarném prostorovém 
řešení expozice včetně grafických návrhů a el. projektů
– komplexní zajištění realizace projektu
– expozice ze skladeb. systémů oCtanorm, Combi 
(Syma), mero, monti i expozice atypické.

Úsek a.s. Veletrhy brno, realizace expozic a servis Vám 
dále nabízí komplexní výstavbu expozic kdekoliv v čr 
a v zahraničí. kontakt: robert grof, tel.: 541 152 874, 
fax: 541 152 361, e-mail: rgrof@bvv.cz

Výstavní plocha nebude předána, pokud nebude zapla-
cena faktura za pronájem výstavní plochy. na vyžádání 
je nutné předložit doklad o zaplacení nájemného!
pokud chcete využít služeb jiné firmy nebo si expozici 
postavit sami, upozorňujeme Vás na nutnost dodržení 
našich všeobecných podmínek k účasti (které jsou sou-
částí závazné přihlášky k účasti a ) a našich technic-
ko-bezpečnostních předpisů (viz objednávkový blok). 
přitom jste povinni:

– předložit ve stanoveném termínu (viz termináŘ) 
technický projekt expozice/stánku ke schválení na Ve-
letrhy brno, a.s., odbor po a bozp ve dvojím vyhotove-
ní (Věra Staneva, tel.: 541 152 607, fax: 541 153 081, 
e-mail: vstaneva@bvv.cz);
– převzít výstavní plochu od správce výstavní plochy 
(viz kontakty ) a po skončení demontáže ji předat zpět 
v původním stavu; 
– dodržet všechna ustanovení Všeobecných podmínek 
účasti na akci a technicko-bezpečnostních předpisů 
(viz objednávkový blok).
– jako součást převzetí plochy jsou požadovány násle-
dující dokumenty:
• schválený projekt expozice;
• formulář „potvrzení (X030 – součást objednávkového 
bloku)” s potvrzením plné moci;
• na vyžádání doklad o úhradě služeb objednaných 
u a.s. Veletrhy brno;
– při nezaplacení těchto objednaných služeb do zaháje-
ní veletrhu nebudou tyto služby poskytnuty.
V případě porušení Všeobecných podmínek a technic-
ko-bezpečnostních podmínek vč. požárních předpisů 
nebudou zprovozněny přívody vody a elektro na stánku, 
eventuelně vybudováním zástěny bude zamezen vchod 
do expozice. 

Patrové expozice musí splňovat také zvláštní podmín-
ky požární ochrany. proto tyto expozice již ve stadiu 
záměru nebo studie musí být předloženy ke schválení 
požárnímu specialistovi na Veletrhy brno, a.s., odbor 
po a bozp (Věra Staneva, tel.: 541 152 607, e-mail: 
vstaneva@bvv.cz).

Při kolaudaci expozic jsou vystavovatelé povinni 
umožnit členům kolaudační komise prohlídku expozice. 

Vystavovatel se zavazuje uhradit poplatek za schválení 
expozice při jejím předložení po termínu uvedeném 
v Organizačních pokynech příslušné výstavní akce.

PRŮBĚH AKCE
1. PROVOZní DOBa

Pro vystavovatele je provozní doba a tedy 
vstup do areálu i pavilonů možný denně od 
7.30 do 20.00 hod., první den konání akce 
(4. 4. 2013) již od 7.00 hod.

Čtvrtek 4. 4. 2013 (9.00–14.00 hod. tiskový a od-
borný den) pouze pro akreditované novináře, odborné 
návštěvníky a zvané hosty, vstup od 9.00 do 14.00 hod.
Pro veřejnost je 4. 4. 2013 (čtvrtek) vstup do are-
álu od 14.00–18.00 hod. Od 5. 4. 2013 (pátek) do  
7. 4. 2013 (neděle) vstup do areálu denně od 9.00 
do 18.00 hod. V pondělí 8. 4. 2010 v době od 9.00 
do 16.00 hod.

2. VstUP DO aReálU
ke vstupu do areálu v průběhu akce slouží 
Vstupní průkazy, které vystavovatel obdr-
ží zpravidla nejméně týden před začátkem 
montáže akce. další je možno objednat  

(viz. termináŘ) nebo přikoupit na provozních úsecích 
(viz. kontakty) v případě, že má vystavovatel uhraze-
ny všechny své splatné finanční závazky vůči veletržní 
správě. Cena Vstupního průkazu na celou dobu konání 
akce je 550 kč včetně dph. 

3. VJeZD DO aReálU VÝstaVIŠtĚ
Do prostoru konání akce je vjezd všech vo-
zidel zakázán. Pro účely zásobování expozic 
je umožněn vjezd pouze branou č. 5 na zá-
kladě kauce 1 000 Kč s platností na 1 ho-

dinu, a to v době 7.00–8.30 hod. a 18.00–19.00 hod.
kauci skládají řidiči vozidel na vjezdové bráně pracovní-
kům bezpečnostní služby. při překročení časového limitu 
kauce propadá v plné výši. poslední den konání veletrhu 
není v odpoledních hodinách povolen vjezd ani na kauci.  
Žádosti o výjimky nebudou organizátory veletrhu  
akceptovány. doprava a obsluha v prostoru konání akce 
bude zajištěna „oficiálními vozy autoSaLon“.

4. PRaVIDla PROVOZU OFICIálníCH VOZŮ
(stanoviště: brána č. 1, 4, 7)
1) Vystavovatel se prokáže řidiči bez vyzvání Vstupním 
průkazem.
2) oficiální vozy jsou určeny k převozu drobného spo-
třebního materiálu vystavovatele k zajištění provozu 
expozice.
3) oficiální vozy lze využít k přepravě V.i.p. hostů ze 
stanoviště oV k expozici vystavovatele.
4) oficiální vozy jsou určeny výhradně k dopravě v pro-
storu konání veletrhu. objednávka na tel.: 541 154 444
5) provozní doba:
4.–7. 4. 2013 7.30–19.00 hod.
8. 4. 2013  7.30–16.00 hod.

5. PaRKOVání PRO VystaVOVatele
parkování v areálu výstaviště, mimo prostor 
konání veletrhu, je možné pouze na vyzna-
čených parkovištích. parkování mimo vyzna-
čená místa bude sankciováno.

Cena za předplacené nehlídané parkování na celou akci 
zahrnuje také dny montáže a demontáže. předplacené par-
kování je možné předem objednat (viz termináŘ) nebo 
přímo zakoupit na provozních úsecích (viz kontakty).

eXpoparking (u 4. brány):
předplacené nehlídané stání  1 200 kč / akce (+ 20 % dph)
nerezervované  20 kč / hod. (vč. dph)

parkoViště v areálu mimo prostor konání veletrhu 
a mimo areál:
předplacené rezervované 1 200 kč / akce (+ 20 % dph)
nerezervované 150 kč / den (vč. dph)



6. RestaURaCe a snaCKBaRy V aReálU 
eXpo reStauraCe
pavilon p  tel.: 541 159 319
eXpo SnaCk bary
pavilon F  tel.: 541 159 414
buFet
pavilon z  tel.: 541 159 556
pavilon p východ  tel.: 541 159 308
pavilon p západ  tel.: 541 159 318

7. PROtOKOl / ReCePCe
Veletržní středisko u jezírka, protokol – oficiální hosté
tel.: 541 152 835, 541 153 278

8. ReKlaMa
reklamní nosiče, plochy a reklamní aktivity si můžete 
objednat u pí. holánové v pav. a3/dv. č. 223 – tel.: 
541 153 117 nebo p. zahradníčka, tel.: 541 152 216. 
reklamního prostoru lze využít k nejrůznějším  druhům 
nafukovadel, individuální reklamy a s tím spojených 
služeb (zapůjčení a obsluha nafukovadel,  vzducholo-
dí). příslušný pracovník Vám zajistí distribuci Vašich 
tiskovin na stánky vystavovatelů, povolení k distribu-
ci tiskovin návštěvníkům a prostřednictvím veletržní-
ho rádia Vám bude odvysílán reklamní spot. Lze Vám 
rovněž zajistit kameloty nebo maskoty pro zviditelnění 
Vaší reklamy.

9. VeletRŽní RáDIO
objekt zámeček
V případě objednání reklamního spotu nebo komerční-
ho hlášení,
tel.: 541 153 117, 541 152 216

10. tIsKOVé stŘeDIsKO
pavilon p – servis novinářům a kontaktní centrum
kontakt: Jiří palupa, tel.: 541 152 817

11. UBytOVání
administrativní budova, přepážka č. 5, ing. Jana hirlíková
tel.: 541 152 775, fax: 541 152 756
e-mail: hotels@bvv.cz, www.bvv.cz/travelling
 
12. VstUPné na aKCI
Vstupné na odborný den 500 kč
rodinné vstupné 250 kč
rodinné pasy  200 kč
Celodenní vstupné 160 kč
zlevněné vstupné 80 kč
(ceny včetně DPH)

13. ZáKaZ VstUPU
Vstup domácích zvířat (psů, koček apod.) není do are-
álu dovolen ani v době montáže a demontáže akce, ani 
v jejím průběhu. Vjezd na jízdních kolech do areálu není 
povolen. můžete využít úschovny jízdních kol u brány 
č. 5. pohybovat se na kole, skateboardu, kolečkových 
bruslích, koloběžkách, dvoukolových samovyvažovacích 
vozítkách a jiných přibližovadlech není v areálu výsta-
viště dovoleno.

Vážení vystavovatelé, přejeme Vám příjemný pobyt
a úspěšná obchodní jednání na veletrzích v Brně.

Jiří čikl
Ředitel projektu autoSaLon brno

TÍSŇOVÁ VOLÁNÍ 
v době konání akce

1. léKaŘsKá slUŽBa
První pomoc: zdravotní středisko v areálu 
bVV, objekt vedle kongresového centra 
tel.: 541 152 750
pracovní dny mimo čtvrtek: 7.30–18.00 hod., 
čtvrtek, sobota, neděle: 9.00–18.00 hod.

SERVIS 
PRO VYSTAVOVATELE

1. POŘaDatel aKCe
Veletrhy brno, a.s., Výstaviště 1
647 00 brno

Ředitel projektu
Jiří čikl
tel.: 541 152 915, fax: 541 153 042
e-mail: jcikl@bvv.cz, autosalon@bvv.cz
www.bvv.cz/autosalon

tiskový pracovník
Jiří palupa
tel.: 541 152 817, fax: 541 153 042
e-mail: jpalupa@bvv.cz

Garant výstaveb expozic – a.s. Veletrhy Brno
realizace expozic a servis
robert grof
tel.: 541 152 874, fax: 541 152 361
e-mail: rgrof@bvv.cz
www.bvv.cz/expozice

2. seRVIs PRO VystaVOVatele
a) pavilon P, dv. č. 122, 125
kanceláře přijímají objednávky na výstavby expozic, do-
dání výstavářského vybavení, elektro- a vodoinstalační 
přípojky, stlačený vzduch, technické plyny, stožáry, po-
syp drtí, telefony, faxy, úklid, květiny, potraviny, foto-
služby, individuální ostrahu expozic, dodatečný prodej 
průkazů, parkování a vjezdů do areálu výstaviště.
b) administrativní budova BVV, přízemí, přepážka 8 

průkazy, doklady pro parkování a vjezdy, které Vám 
nebylo možné zaslat poštou jsou připraveny v příze-
mí administrativní budovy BVV, přepážka č. 8 u pí. 
Chaloupkové pi. davidové. tam můžete dokoupit i další 
průkazy, parkovací a vjezdové doklady.

správce výstavní plochy zajišťuje služby spojené 
s provozem pavilonů a ploch. povoluje zahájení mon-
tážních prací na výstavní ploše, po skončení akce pře-
bírá vyklizenou výstavní plochu od  vystavovatele nebo 
montážní firmy. 

technik produkce řídí a koordinuje výstavbu expozic, 
dodání výstavářského vybavení. 

Kontaktní osoby pro příslušné pavilony viz KOntaKty.

3. DalŠí seRVIs PRO VystaVOVatele
další služby pro vystavovatele zprostředkují pracovníci 
na informačních stáncích. Stánky jsou v provozu posled-
ní den montáže a po celou dobu konání akce. poskytují 
všeobecné informace, údaje o vystavovatelích a prodej 
WiFi kuponů.

4. WIFI V aReálU VÝstaVIŠtĚ
V areálu a.s. Veletrhy brno je k dispozici bezdrátová 
síť pro mobilní přístup k internetu. Služba funguje ve 
standardu WiFi – 802.11b.g, jejím poskytovatelem je 
společnost gtS Czech s.r.o. kupony s heslem a loginem 
si můžete zakoupit na informačních stáncích v pavilo-
nech. rychlost a kvalita připojení je závislá na počtu 
přihlášených uživatelů. počet přihlašovacích míst je 
omezen. z tohoto důvodu nelze zcela garantovat kon-
stantní přenos dat. V případě požadavku na garanto-
vanou rychlost připojení si objednejte pevné připojení 
k internetu (viz objednávkový blok, obj. C100). 
kontaktní osoba: Josef dosoudil, 
e-mail: jdosoudil@bvv.cz, 
tel.: 541 152 810
kupony jsou nabízeny pro denní připojení v ceně 
250 kč vč. dph nebo připojení po celou dobu akce 
v ceně 1000 kč vč. dph.

DALŠÍ DŮLEŽITÉ 
INFORMACE

1. BanKOVní slUŽBy, sMĚnáRna
Vnitropodniková banka Veletrhy brno, a.s.
přízemí administrativní budovy
tel.: 541 153 230, 541 153 184, fax: 541 152 995
platby v hotovosti, platby kreditními kartami ViSa, 
ameriCan eXpreSS, eC/mC, příjem cestovních šeků, 
výplaty v hotovosti na karty ViSa, eC/mC.
pracovní doba:
3. 4. 2013  9.00–12.30, 13.30–17.00 hod.
4.–5. 4. 2013 9.00–12.30, 13.30–15.00 hod.
pobočka čSob, a.s., brno, foyer pavilonu e
tel.: 541 159 725–7
pracovní doba u přepážek: 
pondělí   9.00–12.30, 13.30–17.00 hod.
úterý   9.00–12.30, 13.30–17.00 hod.
středa   8.00–12.30, 13.30–18.00 hod.
čtvrtek   9.00–12.30, 13.30–17.00 hod.
pátek   9.00–12.30, 13.30–15.00 hod.

umístění bankomatů v areálu Veletrhy brno, a.s.:
– bankomat čSob, a.s.
u vstupu do pavilonu e – platební karty eC/mC a ViSa
– bankomat uniCredit bank, a.s.
vstupní hala pavilonu p – platební karty eC/mC a ViSa

2. DOPRaVní, sPeDIČní a Celní slUŽBy
provádí nakládku a vykládku zboží (exponátů), celní 
odbavení a dopravní služby v areálu, skladování zásilek 
a prázdných obalů i zajištění dopravy letecké, kamio-
nové a námořní.

Kühne +nagel spol. s r.o.
veletržní oddělení brno
tel.: 543 565 510, 543 565 511
fax: 543 565 519
areálové linky: 9215, 9216
e-mail: exposervice.brno@kuehne-nagel.com
www.kuehne-nagel.cz

schenker spol. s r.o.
tuzemské a zahraniční exponáty
e-mail: bvv@schenker.cz
tel.: 544 520 830
fax: 541 159 259
www.schenker.cz

3. POJIŠtĚní
čeSká poJišŤoVna, a.s., 
provádí pojištění exponátů i zboží určeného k prodeji, 
pojištění zařízení expozice, pohoštění, propagačního 
materiálu, svršků pracovníků, pojištění odpovědnosti 
z provozu expozice, pojištění přepravy a další obvyklé 
pojistné produkty pro občany i firmy.
pavilon a3, přízemí, dv. č. 1
Vlastimil hanáček,
tel.: 541 159 107, 608 866 338
e-mail: vhanacek@volny.cz

4. InDIVIDUální OstRaHa eXPOZIC
individuální ostrahu expozice je možno objednat
u oStreX, s.r.o.
tel.: 541 152 513, e-mail: ostrex2@volny.cz
objednat dle objednávkového bloku.

5. POtRaVIny, náPOJe, tePlá JíDla
dodává do Vašich expozic na objednávku 
eXpo reStauraCe.
tel.: 541 158 413, fax: 541 159 417 
mobil: 777 024 704 
e-mail: fostrizek@bvv.cz
zajištění rautů, koktejlů a občerstvení při tiskových 
konferencích a firemních prezentacích.  
informace:
mobil: 777 024 702 
e-mail: fostrizek@bvv.cz



Zubní lékař:
objekt vedle kongresového centra, 1. patro
tel.: 541 152 751
pracovní dny: 7.30–14.00 hod.
lékařská pohotovostní služba:
ponávka 6 (vstup přes Úrazovou nemocnici)
tel.: 545 538 538

2. POlICIe
Služebna Výstaviště, rybářská 17,  
tel.: 974 626 481  
(řeší také případné ztráty a nálezy)

3. HasIČI
objekt u 5. brány
tel.: 541 152 200

4. BeZPeČnOstní teCHnIK
V případě úrazu je nutno kontaktovat bez-
pečnostního technika, tel.: 541 152 528,  
v jeho nepřítomnosti zastupuje firma  
oStreX, tel.: 541 153 383

5. PORUCHy – HaVáRIe
havarijní služba v areálu – 
tel.: 541 158 888
závady ve stáncích vystavovatelů – 
tel.: 541 153 176

KONTAKTY
Ředitel projektu aUtOsalOn BRnO
Jiří čikl, tel.: 541 152 915

Pronájem výstavní plochy
michal kubeš, tel.: 541 152 726, 724 827 852

Manažer PR a reklamy
Jiří palupa, tel.: 541 152 817 

Manažer realizace individuálních expozic
robert grof, tel.: 541 152 874

Manažer realizace typových expozic
Libor urbánek, tel.: 541 152 955

Centrální servis pro vystavovatele
pavilon p, kanc. 122
Vladimíra bodláková, 
tel.: 541 152 365
e-mail: vbodlakova@bvv.cz
vyřizuje objednávky pro pav. p a příslušné volné plochy
pavilon p, kanc. 125
barbora pírková, 
tel.: 541 152 578
e-mail: bpirkova@bvv.cz, 
vyřizuje objednávky pro pav. F, z 
a příslušné volné plochy

administrativní budova, přepážka č.8
květoslava davidová, tel.: 541 152 982,
e-mail: kdavidova@bvv.cz,
yvona Chaloupková, tel: 541 153 153,
e-mail: ychaloupkova@bvv.cz,
vyřizují průkazy pro vystavovatele,  
parkování a expoparking.

PaVIlOn F
– správce pavilonu 
radomír Fiala, tel.: 541 153 169
kancelář pav. F/dv. č. 103
– technik pavilonu
Jiří Cupák, tel.: 541 152 550

PaVIlOn G
– správce pavilonu
pavel mrákava tel.: 541 153 346
kancelář pav. g 6/dv. č. 56

– technik pavilonu
milan podsedník, tel.: 541 152 575

PaVIlOn P
– správce pavilonu
Jedlička pavel, tel.: 541 152 930
kancelář pav. p/dv. č. 126
– technik pavilonu
Vlastimil Verner, tel.: 541 153 369

PaVIlOn Z
– správce pavilonu 
pavel mrákava, tel.: 541 153 346
kancelář pav. g 6/dv. č. 56
– technik pavilonu
zdeněk tulla, tel.: 541 152 700

VOlná PlOCHa F, K
– správce pavilonu F/dv. č. 104
pavel mrákava tel.: 541 153 346
kancelář pav. g 6/dv. č. 56
– technik 
milan podsedník tel.: 541 152 575

VOlná PlOCHa P
– správce pavilonu
Jedlička pavel, tel.: 541 152 930
kancelář pav. p/dv. č. 126
– technik pavilonu
Vlastimil Verner, tel.: 541 153 369


