
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.

31. 3. – 4. 4. 2020, Výstaviště Brno

TECHAGRO
16. mezinárodní veletrh 
zemědělské techniky
www.techagro.cz

SILVA REGINA
16. mezinárodní lesnický 
a myslivecký veletrh
www.silva-regina.cz

BIOMASA
5. veletrh obnovitelných zdrojů 
energie v zemědělství a lesnictví
www.bvv.cz/biomasa

TERMINÁŘ PŘÍPRAVY A REALIZACE AKCE

Uvedené termíny pro zaslání objednávek je nutno dodržet! 
Opožděné zaslání objednávky opravňuje Veletrhy Brno k použití příplatků případně k vyřízení objednávky 
s omezením dle aktuální situace nebo její odmítnutí. 

TERMÍN OBSAH ČINNOSTI (číslo objednávky v objednávkovém bloku) KONTAKT

do 15. 1. 2020 Inzerce a zápis do katalogu akce Techagro, Silva Regina, Biomasa
Ivana Kumrová
+420 541 152 834 
ikumrova@bvv.cz

do 1. 3. 2020
Zajistit si jednací a konferenční místnosti mimo expozici  
(D180, D181)**

Yvona Vaňková
+420 541 152 923
yvankova@bvv.cz

do 21. 2. 2020
Objednat veškeré technické přívody, nábytek a ostatní služby  
vč. vstupních průkazů, parkování 

ieso.bvv.cz/klikejte
nebo zaslat: 
Zuzana Mrňová
+420 541 153 336
zmrnova@bvv.cz 

do 14. 2. 2020

Objednat výstavbu expozice od Veletrhy Brno, a.s., nábytek 
a vybavení. Organizátor si vyhrazuje právo na změnu termínu 
akceptace objednávek v návaznosti na kapacitní možnosti.

www.bvv.cz/eso
nebo zaslat
Pavla Janků
+420 541 153 022 
pjanku@bvv.cz
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*) –  pokud objednáváte výstavbu expozice u úseku a.s. Veletrhy Brno, Realizace expozic a servis, schválení projektu zajistíme
**) –  objednávky na sály pro konferenční prezentace firem a přednášky mimo expozice vyřizujeme podle termínu došlých objednávek

Cena objednaných služeb za technické přívody (elektro, voda, stlačený vzduch, internet), nábytek, vybavení a lanka ze 
stropu pavilonu bude při objednání po závazném termínu (21. 2. 2020) navýšena o 10 %. Po zahájení termínu montáže 
(21. 3. 2020) je k cenám těchto objednávek účtován příplatek ve výši 25 %. Cena služeb (kromě technických přívodů) 
se při pozdním objednání řídí podmínkami uvedenými v příslušné objednávce objednávkového bloku.

do 21. 2. 2020 Zaslat projekt expozice ke schválení (ve dvojím vyhotovení)*
Věra Staneva,  
+420 541 152 607
vstaneva@bvv.cz

do 15. 2. 2020
Objednat ubytování na základě speciální nabídky. NABÍDKY PLATÍ 
JEN DO VYPRODÁNÍ KAPACIT; nabídky na: www.bvv.cz/ubytovani. 
Potvrzení vždy podle aktuální situace.

Jana Hirlíková,
+420 541 152 775
jhirlikova@bvv.cz

do 10. 3. 2020 Objednat ubytování – jen fixní objednávky dle aktuální situace

do 29. 2. 2020
Zaslat informace o firemních a tiskových konferencích, zaslat 
informace o novinkách, exponátech pro odborný tisk, zaslat 
podklady pro PR portál.

Jiří Palupa
+420 541 152 817
jpalupa@bvv.cz

do 28. 2. 2020
Objednat reklamní služby, veletržní rádio, distribuci tiskovin na 
stánky, povolení k vlastní distribuci propagačních materiálů mimo 
expozici a inzerci v časopise FAIRINZERT

Ivan Zahradníček
+420 541 152 216
izahradnicek@bvv.cz

do 29. 2. 2020
Zaslat informace pro tiskové zprávy a.s. Veletrhy Brno a veletržní 
bulletin.

Jiří Palupa
+420 541 152 817
jpalupa@bvv.cz

21. 3. 2020 Zahájení montáže v 7.30 hod. s výjimkou pavilonů P, F, G1, V, kde začíná montáž 24. 3. 2020

30. 3. 2020
Ukončení montážních prací ve 20.00 hodin; návoz těžkých exponátů (nad 5 t) do hal je 
možný do 27. 3. 2020

31. 3. 2020 Pojištění expozice a exponátů – pojišťovací makléř Renomia
Jiří Jílek
+420 603 217 463
jiri.jilek@renomia.cz

31. 3. 2020 Začátek konání veletrhu v 9.00 hod

4. 4. 2020 Konec konání veletrhu v 18.00 hod., začátek demontáže 

9. 4. 2020 Nejpozději přípustné ukončení demontáže a vyklizení výstavní plochy – v 18.00 hod. 

PŘEHLED CEN ZA VJEZDY, PARKOVÁNÍ A VSTUP NA AKCI
Kauce (za podmínek uvedených v Organizačních pokynech) 2.000 Kč

PARKOVÁNÍ NA VENKOVNÍCH PARKOVIŠTÍCH

Předplacené (na celou dobu konání akce) 1.200 Kč + 21 % DPH

Jednorázové 200 Kč/den vč. DPH

PARKOVÁNÍ V EXPOPARKING

Předplacené nehlídané (na celou dobu konání akce 
včetně montáže a demontáže)

1.200 Kč + 21 % DPH

Vstupní průkaz 200 Kč vč. DPH

Průkaz pro montáž a demontáž 150 Kč vč. DPH

Katalog vystavovatelů 150 Kč vč. DPH
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KONTAKTY

Pořadatel akce
Veletrhy Brno, a.s.
Výstaviště 405/1, 603 00 Brno
tel.: +420 541 151 111
www.techagro.cz, www.silva-regina.cz, 
www.bvv.cz/biomasa,  
techagro@bvv.cz

Ředitelka
Mezinárodního veletrhu zemědělské 
techniky TECHAGRO
Mezinárodního lesnického 
a  mysliveckého veletrhu SILVA REGINA
Veletrhu obnovitelných zdrojů energie 
v zemědělství a lesnictví BIOMASA
Lucie Vymazalová
tel.: +420 541 152 529
e-mail: lvymazalova@bvv.cz

Manažerka projektů SILVA REGINA, 
BIOMASA
Berta Smékalová
tel.: +420 541 152 404
e-mail: bsmekalova@bvv.cz

Manažer PR a reklamy
Jiří Palupa
tel.: +420 541 152 817
e-mail: jpalupa@bvv.cz

Manažer realizace expozic
Robert Grof
tel.: +420 541 152 874
e-mail: rgrof@bvv.cz

Manažerka ubytování –  
objednávky a rezervace
Jana Hirlíková
tel.: +420 541 152 775
e-mail: hotels@bvv.cz, 
jhirlikova@bvv.cz

PAVILON A, volná plocha A
produkční technik pavilonu
Tomáš Odstrčil
pav. A3/dv. č. 7
tel.: +420 606 650 396
e-mail: todstrcil@bvv.cz

PAVILON B, volná plocha B
produkční technik pavilonu
Tomáš Odstrčil
pav. A3/dv. č. 7
tel.: +420 606 650 396
e-mail: todstrcil@bvv.cz

PAVILON C, E, volná plocha C
produkční technik pavilonu
Jan Rosenberg
pav. E/dv. č. 210
tel.: +420 602 715 964
e-mail: jrosenberg@bvv.cz

PAVILON F, volná plocha F, K 
produkční technik pavilonu
Zdeněk Tulla
pav. F/dv. č. 104
tel.: +420 602 476 829
e-mail: ztulla@bvv.cz

PAVILONY G1, G2, volná plocha G
produkční technik pavilonu
Milan Podsedník
pav. G/dv. č. 56
tel.: +420 602 476 824
e-mail: mpodsednik@bvv.cz

PAVILON V, volná plocha H
produkční technik pavilonu
Josef Zámečník
pav. V/dv. č. 134
tel.: +420 602 750 278
e-mail: jzamecnik@bvv.cz

PAVILON P, volná plocha P
produkční technik pavilonu
Pavel Jedlička
P/dv. č. 126
tel.: +420 724 274 504
e-mail: pjedlicka@bvv.cz

PAVILON Z, volná plocha R, Z, Z1
produkční technik pavilonu
Marek Keňo
pav. V/dv. č. 136
tel.: +420 724 823 260
e-mail: mkeno@bvv.cz

Centrální servis pro vystavovatele v době montáže,  
průběhu veletrhů a demontáže:

Administrativní budova BVV, přízemí, přepážky č. 7 a 8
Pavilon P, 1. patro, kanceláře č. 122 a 125

Vladimíra Bodláková 
tel.: +420 541 152 365 
e-mail: vbodlakova@bvv.cz

Eva Přikrylová 
tel.: +420 541 152 223 
e-mail: eprikrylova@bvv.cz

Barbora Rudolecká 
tel.: +420 541 152 612 
e-mail: brudolecka@bvv.cz

Zuzana Mrňová 
tel.: +420 541 153 336 
e-mail: zmrnova@bvv.cz



Vážení vystavovatelé,
úvodem si vás dovolujeme upozornit na nejdůležitější pravidla společné komunikace 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 součástí Závazné přihlášky k účasti a které 
jste se svým podpisem zavázali respektovat.

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA

• Vjezdy do areálu výstaviště 
 Doporučujeme vystavovatelům používat brány č. 8 a 9. 

Branou č. 4 vjíždí pouze osobní vozidla. Branou č. 8 a 9 vjíždí 
nákladní i osobní automobily. Všechna vozidla vyžadující 
manipulační služby vjíždí branou č. 9. Řidiči jsou povinni 
respektovat pokyny strážní služby.

• Všechna vozidla musí v areálu dodržovat dopravní značení 
a po skončení denní provozní doby, uvedené v těchto 
organizačních pokynech, opustit areál výstaviště. Odstavení 
přívěsných vozíků v areálu výstaviště po skončení provozní 
doby není dovoleno. Porušení je pokutováno částkou 5.000 Kč. 
Parkování v areálu během noci je nepřípustné. Vjezd vozidel do 
pavilonů je zakázán. Vjezd užitkových a nákladních vozidel 
do areálu a.s. Veletrhy Brno není po dobu konání veletrhu 
povolen. Posledním dnem vjezdu těchto vozidel je sobota 
28. 3. 2020. Po skončení akce mohou tato vozidla vjíždět do 
areálu výstaviště dle pokynů oddíl Demontáž bod C) VJEZD 
DO AREÁLU VÝSTAVIŠTĚ. Žádáme vás o důkladné prostudování 
pokynů pro vjezd na demontáž. Žádosti o výjimku nebudou 
akceptovány. Při výjezdu z areálu je nutné na bráně předložit 
kopii seznamu nahlášených předmětů, který 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. V případě, že při výjezdu 
z areálu výstaviště bude kontrolní službou zjištěn materiál, 
který je označen jako majetek 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.

• Průkazy pro montáž a demontáž jsou poskytovány 
zdarma v rozsahu 2 ks ke každé pronajaté výstavní 
ploše. Dodatečné montážní průkazy je možné doobjednat 
za úhradu 150 Kč vč. DPH za kus. (Podrobnosti viz část 
MONTÁŽ VELETRHU – B) Vstup do areálu výstaviště). 
Držitel montážního průkazu je povinen nosit jej 
viditelně umístěný po celou dobu pohybu v areálu BVV.

• Únikové cesty musejí zůstat volné. Montovaným 
a demontovaným materiálem, obaly a exponáty nesmí být 
z bezpečnostních důvodů zastavovány komunikace mezi 
expozicemi. Ve výstavních halách je povolené 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.

• Veškeré montážní práce je nutné ukončit nejpozději dne 
30. 3. 2020 (pondělí) ve 20.00 hodin. Od této doby bude 
automaticky vypnut elektrický proud vč. osvětlení hal.

• Pro vykládku a nakládku exponátů během montáže 
a demontáže je povinné z důvodu bezpečnosti v areálu využít 
výhradně služeb smluvních spedičních firem Kühne+Nagel 
a DB Schenker (kontakty viz. Služby/D). Nepovolená manipu-
lace vlastními prostředky bude pokutována částkou 50.000 Kč.

• Doporučujeme pojištění exponátů (včetně obalů) pro případ 
jejich poškození nebo ztráty, případně individuální ostrahu 
expozic (viz Objednávkový blok D060). Veletržní správa za 
ztráty a škody na expozicích neodpovídá. Výplatu pojistného 
lze čerpat pouze ze smluv uzavřených vystavovatelem.

• 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 produkční technik pavilonu 
příslušný kontejner. 

• Likvidace bio-odpadu. Asanační nádoby budou přistaveny 
v blízkosti příslušných pavilonů.

• Recepce, koktejly a prezentace firem v expozicích je možné pořádat 
pouze v průběhu veletrhu v rámci denní provozní doby pavilonu, 
tj. do 19.00 hod. Na základě dopředu zaslané žádosti je možné 
tuto dobu za úhradu prodloužit, nejdéle však do 23.00 hod.

• Akustické a optické reklamní prostředky a hudební 
produkce mohou probíhat pouze na vlastním stánku od 
15.00 hod za předpokladu, že neobtěžují sousední stánky, 
neblokují komunikace a jejich hlasitost nepřesahuje na 
hranici stánku hladinu hluku 70 db. Veletrhy Brno, a.s., 
mohou při nedodržení těchto podmínek adekvátně 
zasáhnout, např. po předchozím písemném upozornění 
odpojit expozici od přívodu elektrického proudu. V takovém 
případě nevzniká nájemci žádný nárok na náhradu 
případných škod způsobených tímto zásahem. K hudební 
produkci na expozici má nájemce navíc povinnost si vyžádat 
schválení a.s. Veletrhy Brno a příslušného kolektivního 
správce autorských práv (OSA, Integram) ve smyslu zákona 
č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění.

• Umisťování vlastní reklamy v areálu výstaviště mimo 
vlastní výstavní plochu není povolené. Hromadné rozdávání 
reklamních tiskovin nebo jejich shazování nad výstavištěm 
z objednaných letadel či balonů není bez předchozího 
souhlasu a.s. Veletrhy Brno povolené, stejně jako lety 
s vlečnými reklamními transparenty. Zasílání reklamních 
sdělení v areálu výstaviště prostřednictvím Bluetooth 
technologie nebo buněk BTS vysílačů není rovněž bez 
předchozího souhlasu a.s. Veletrhy Brno povoleno. Své výrobky 
a služby jste oprávněni propagovat pouze ve vlastní expozici. 
Zvýšené náklady na zajištění úklidu ploch budou příslušnému 
vystavovateli vyúčtovány. Používání reklamních prostředků, 
jako je např. kolo, skateboard, kolečkové brusle, koloběžka, 
dvoukolová samovyvažovací vozítka a jiná přibližovadla (např. 
skákací boty, chození na chůdách), v areálu výstaviště není 
rovněž bez předchozího souhlasu veletržní správy povoleno.

• 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.

• Úklid v expozicích mimo provozní dobu smí vykonávat pouze 
smluvní úklidové firmy a.s. Veletrhy Brno.

Přejeme vám příjemný pobyt a úspěšná obchodní jednání.
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MONTÁŽ VELETRHŮ
21.–30. 3. 2020 
s výjimkou pavilonů F, G1, P, V (24. 3. 2020)

A) PROVOZNÍ DOBA
21.–25. 3. 2020 7.30–20.00 hod.
26.–29. 3. 2020 7.30–24.00 hod.
30. 3. 2020  7.30–20.00 hod.

Upozornění na výjimku zahájení montáže
Zahájení montáže 24. 3. 2020 – pavilon F, G1, P, V 

Pro tuto dobu je zajištěn přívod montážního el. proudu. 
Objednané a zaplacené technické služby jsou ve dnech  
29.–30. 3. 2020 poskytovány po celou provozní dobu 
montáže, v ostatní dny do 18.00 hod. Prodloužení doby 
montáže povoluje pro výjimečné případy produkční technik 
výstavní plochy (viz KONTAKTY). Ověření možnosti předčasné 
montáže je možné provést předem u vedoucího odboru 
logistiky pana Petra Blahy – tel.: 541 152 850, email: 
pblaha@bvv.cz. Předčasnou montáž je nutné objednat 
nejméně 1 týden před stanoveným termínem začátku 
montáže veletrhu v objednávkovém bloku iESO.BVV.CZ za 
předem stanovenou úhradu. 
Montážní práce je nutné ukončit nejpozději dne  
30. 3. 2020 ve 20.00 hodin. Od této doby bude vypnut 
elektrický proud včetně osvětlení hal!

B) VSTUP DO AREÁLU VÝSTAVIŠTĚ
Pro vstup do areálu výstaviště v době montáže 
slouží Průkaz pro montáž a demontáž a Vstupní 
průkaz. Průkazy obdrží vystavovatelé zpravidla 
týden před zahájením montáže poštou, nebo si 

je vyzvednou v přízemí Administrativní budovy BVV. Průkazy 
pro montáž a demontáž jsou poskytovány vystavovateli 
zdarma a bez objednání v rozsahu 2 ks ke každé 
pronajaté ploše.
Montážní a demontážní průkazy nad stanovený počet 
jsou zpoplatněny. Cena průkazu pro montáž a demontáž 
je 150 Kč vč. DPH. Držitelé Průkazu pro montáž a demontáž 
jsou povinni jej nosit viditelně, vstup do areálu BVV bez 
Průkazu pro montáž a demontáž nebo Vstupního průkazu 
nebude umožněn. Veletržní správa má právo neoznačenou 
osobu vykázat z haly nebo areálu výstaviště.
Vstupní průkazy a Průkazy pro montáž a demontáž (zdarma 
či za úhradu) dostane vystavovatel pouze v případě, že má 
uhrazeny všechny své splatné finanční závazky vůči a.s. 
Veletrhy Brno. Cena vstupního průkazu je 200 Kč vč. DPH. 

C) VJEZD DO AREÁLU VÝSTAVIŠTĚ
Pro vjezdy do areálu platí všeobecně: všechna 
vozidla musí v areálu dodržovat dopravní 
značení a opustit areál výstaviště každý den 
nejpozději do skončení provozní doby. 

Porušení je pokutováno částkou 5.000 Kč. Parkování 
vozidel v areálu během noci je nepřípustné. Vjezd 
vozidel do pavilonů je zakázán. Vjezd vlastních 
manipulačních prostředků je bez povolení veletržní 
správy BVV zakázán.

Po dobu montáže je možný vjezd do areálu proti předložení 
Průkazu pro montáž a demontáž branami č. 4, 8 a 9 od 
21. 3. 2020. Branou č. 4 vjíždí pouze osobní vozidla. 
(Doporučujeme využít brány č. 8 a 9).

OSOBNÍ A UŽITKOVÁ VOZIDLA
21.–29. 3. 2020 
branami č. 4, 8 a 9 po stanovenou pracovní dobu proti 
předložení Průkazu pro montáž a demontáž, event. povolení 
Volný vjezd do areálu na akci. 

30. 3. 2020
branami č. 4, 8 a 9 po stanovenou pracovní dobu proti 
složení kauce 2.000 Kč, max. na 4 hodiny. 
Poslední vjezd do areálu: v 18.00 hod.
Poslední výjezd z areálu: ve 20.00 hod.
Po překročení časového limitu částka propadá.

NÁKLADNÍ VOZIDLA 
tj. vozidla nad celkovou váhu 3,5 t (včetně nákladu) 
kat. N2 a N3
21.–27. 3. 2020
Vjezd a výjezd branami č. 8 a 9 volně po stanovenou 
pracovní dobu.

28. 3. 2020
Vjezd a výjezd branami č. 8 a 9 proti složení kauce 2.000 Kč 
max. na 6 hodin po stanovenou pracovní dobu.
Poslední vjezd do areálu: v 18.00 hod.
Poslední výjezd z areálu: ve 24.00 hod.
Po překročení časového limitu částka propadá.

29.–30. 3. 2020 NENÍ VJEZD NÁKLADNÍCH VOZIDEL 
kat. N2 a N3 POVOLEN

D) PARKOVÁNÍ
Parkování vozidel v areálu během noci je nepřípustné. 
Vjezd vozidel do pavilonů je zakázán. Vzhledem k vytížení 
areálu není možné odstavení vozidel po dobu veletrhu 
v areálu BVV. Všechna vozidla musí areál opustit. Žádosti 
o odstavení vozidel není možné akceptovat a jejich 
odstavení v areálu bude penalizováno.

E) VÝSTAVBA EXPOZIC
(končí 30. 3. 2020 ve 20.00 hod.)
Oficiálním partnerem pro výstavbu expozic jsou 
Veletrhy Brno, a.s., Realizace expozic a servis,
Robert Grof – manažer realizace expozic,  
tel.: +420 606 738 221 
e-mail: rgrof@bvv.cz, www.bvv.cz/expozice

Realizaci typových „balíčkových“ expozic (expozice „na klíč“) 
zajišťuje Jitka Nedomová, e-mail: jnedomova@bvv.cz,  
tel.: +420 541 152 518.

Veletrhy Brno, a.s., Realizace expozic a servis vám v rámci 
svých služeb nabízí kompletní výstavářský servis, tj.:
•  zpracování nabídkových projektů včetně cenových 

kalkulací;
•  tvůrčí přípravu při projekčně-výtvarném prostorovém 

řešení expozice včetně grafických návrhů a el. projektů;
•  komplexní zajištění realizace projektu;
•  expozice ze skladeb. systémů OCTANORM, MAXIMA, 
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DOPPELFORM, MONTI i expozice atypické.

Veletrhy Brno, a.s., Realizace expozic a servis vám 
dále nabízí komplexní výstavbu expozic kdekoliv v ČR 
a v zahraničí.

Pokud neprovádí výstavbu expozice a.s. Veletrhy Brno, 
je nutné:
•  předložit ve stanoveném termínu (viz TERMINÁŘ) 
 –  formulář žádosti o schválení expozice – základní 

povinností všech vystavovatelů je zaslání kompletně 
vyplněné žádosti o schválení expozice. Potvrzená žádost 
o schválení expozice je nezbytnou součástí pro převzetí 
výstavní plochy vystavovatelem nebo montážní firmou. 
Formulář naleznete na níže uvedených odkazech nebo 
v tištěné podobě zasílané společně s potvrzením vaší 
výstavní plochy.

 –  technický projekt expozice a v případě zavěšování 
i statický výpočet ke schválení na a.s. Veletrhy Brno, 
odbor PO a BOZP, ve dvojím vyhotovení (Věra Staneva, 
tel.: +420 541 152 607, fax: +420 541 153 081,  
e-mail: vstaneva@bvv.cz);

•  převzít výstavní plochu od produkčního technika výstavní 
plochy (viz KONTAKTY) a po skončení demontáže ji předat 
zpět v původním stavu. 

 Jako součást převzetí plochy jsou požadovány následující 
dokumenty:

 –  schválený projekt expozice;
 –  formulář Potvrzení (X030, součást Objednávkového 

bloku) s potvrzením plné moci;
 –  na vyžádání doklad o úhradě výstavní plochy; výstavní 

plocha nebude předána, pokud nebude uhrazena faktura 
za výstavní plochu;

 –  na vyžádání doklad o úhradě služeb objednaných 
u a.s. Veletrhy Brno – při nezaplacení těchto 
objednaných služeb do zahájení veletrhu nebudou tyto 
služby poskytnuty;

 –  dodržet všechna ustanovení Všeobecných podmínek 
účasti na akci a Technicko-bezpečnostních předpisů

Formuláře naleznete po přihlášení na www.ieso.bvv.cz 

Patrové expozice musí splňovat také zvláštní podmínky 
požární ochrany (viz Technicko-bezpečnostní předpisy). 
Proto tyto expozice již ve stadiu záměru nebo studie 
musí být předloženy ke schválení požárnímu specialistovi 
na a.s. Veletrhy Brno, odbor PO a BOZP (Věra Staneva, 
tel.: +420 541 152 607, e-mail: vstaneva@bvv.cz).

V případě porušení Všeobecných podmínek a Technicko-
bezpečnostních předpisů vč. požárních předpisů, nebudou 
zprovozněny přívody vody a elektrického proudu na stánek, 
event. vybudováním zástěny bude zamezen vchod do expozice.

Plné znění Všeobecných podmínek účasti, Technicko-
bezpečnostních předpisů a formulář žádosti o schválení 
expozice je k dispozici po přihlášení v objednávkovém 
systému iESO zde: www.ieso.bvv.cz nebo www.bvv.cz/
techagro/organizacni-pokyny

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

F) DOPRAVNÍ, CELNÍ A MANIPULAČNÍ 
SLUŽBY V AREÁLU VÝSTAVIŠTĚ

Jako smluvní speditér a.s. Veletrhy Brno pro 
zpracování spediční agendy pro tuto veletržní 
akci jsou jmenovány firmy Kühne + Nagel spol. s r.o. 
a DB Schenker.

Vystavovatel se s nimi kontaktuje přímo (nikoliv 
prostřednictvím a.s. Veletrhy Brno). Potřebné kontaktní 
informace najdete v těchto pokynech v části SLUŽBY/D. 
Tyto firmy poskytují vystavovatelům spediční služby, 
tzn. vykládku, nakládku výstavního zboží, dopravu na 
expozici, odvoz, skladování a dovoz prázdných obalů, 
montážní a demontážní práce, celní odbavení veletržních 
zásilek. Poslední den návozu exponátů nad 5 t nebo 
exponátů vyžadujících použití mechanizačních 
prostředků je pátek 27. 3. 2020. Nedodržení tohoto 
termínu bude penalizováno. 

V areálu je k dispozici za pavilonem Z (na volné ploše Z)
pevná rampa s nosností max. 15 t pro vykládku a nakládku 
exponátů. 

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 od 8.00 do 20.00 hod. a v den zahájení akce 
od 8.00 do 11.00 hod. 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 spedičních firem. 
Prázdné obaly označené dle dispozic spediční firmy budou 
uskladněny ve skladu obalů. Jejich zpětný návoz bude 
zahájen hodinu po oficiálním ukončení akce. Montážní 
nářadí, výstavářské prvky a části exponátů lze přes spediční 
firmu na základě objednávky uskladnit v provozním skladu. 
Neoznačené obaly a zbytky materiálu budou poslední 
den montáže akce po 20.00 hodině 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 instalačního materiálu za 
expozicemi je zakázáno.
Veškeré zásilky musí být označeny názvem firmy 
vystavovatele, umístěním v areálu výstaviště a názvem 
akce, na kterou jsou zasílány. Příjemce zásilky není a.s. 
Veletrhy Brno a neodpovídá za následky vzniklé chybným 
adresováním zásilek a porušením předpisů o dovozu 
zboží.

Dopravní a manipulační služby musí být objednány 
předem.
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PRŮBĚH VELETRHŮ
31. 3. – 4. 4. 2020

A) PROVOZNÍ DOBA

 

pro vystavovatele: 
31. 3. 2020  7.00–19.00 hod. 
1.–4. 4. 2020  7.30–19.00 hod. 
pro návštěvníky: 
31. 3.–4. 4. 2020 9.00–18.00 hod.

B) VSTUP DO AREÁLU VÝSTAVIŠTĚ
Ke vstupu do areálu výstaviště v průběhu akce 
slouží vystavovatelům Vstupní průkazy. Zpravidla 
je obdrží poštou nejméně týden před 
začátkem montáže akce v případě řádně 

uhrazené faktury za pronájem výstavní plochy. Vstupní 
průkazy je možno objednat (viz TERMINÁŘ) nebo přikoupit 
na provozních úsecích (viz SERVIS PRO VYSTAVOVATELE) 
v případě, že má vystavovatel uhrazeny všechny své splatné 
finanční závazky vůči a.s. Veletrhy Brno. Cena jednoho 
Vstupního průkazu je 200 Kč vč. DPH.

C) POHYB V AREÁLU
Pohybovat se na kole, skateboardu, kolečkových bruslích, 
koloběžce, dvoukolových samovyvažovacích vozítkách 
a jiných přibližovadlech není v areálu výstaviště bez 
předchozího souhlasu veletržní správy povoleno.

D) VJEZD DO AREÁLU VÝSTAVIŠTĚ

  

Vzhledem k tomu, že při veletrzích 
TECHAGRO – SILVA REGINA – BIOMASA lemují 
expozice vystavovatelů všechny komunikace 
v prostoru veletrhů, bude z bezpečnostních důvodů 
parkování akce povoleno pouze mimo prostory vý-
stavy na vyhrazeném místě v areálu výstaviště, a to:

VYSTAVOVATELÉ
a) uvnitř areálu: VP Z, R1 částečně
b) před výstavištěm: poblíž brány 1 nebo 4 a parkoviště  

u 5. brány a S
VJEZD:  branou č. 9 na volné plochy R1, Z
Doporučujeme objednání předplaceného parkování v areálu 
výstaviště. Parkování bude vyhrazeno co možná nejblíže vaší 
výstavní expozice. Cena za předem objednané parkování 
v areálu i mimo areál je jednotná 1.200 Kč + DPH. Průkaz 
platí po dobu montáže, průběhu akce i demontáže, 
ale v průběhu akce je nutno vjíždět pouze branou č. 9 
a parkovat na vyhrazeném parkovišti (ne u expozice). 

ZÁJEZDY (autobusy)
Vjezd branou č. 8 a 9 na volnou plochu – autobusy 
DO NAPLNĚNÍ KAPACITY. Po naplnění kapacity odstavného 
parkoviště autobusů řidič vyloží návštěvníky a odjíždí 
parkovat MIMO AREÁL BVV.

VJEZD DO PROSTORU VELETRHŮ v průběhu akce bude 
povolen pouze branou č. 4 a POUZE PROTI SLOŽENÍ KAUCE 
ve výši 2.000 Kč v těchto hodinách:

31. 3. 2020
7.00–8.30 hodin (poslední výjezd 9.30 hodin)
18.00–19.00 hodin (poslední výjezd 20.00 hodin)

1.–3. 4. 2020 
7.30–8.30 hodin (poslední výjezd 9.30 hodin)
18.00–19.00 hodin (poslední výjezd 20.00 hodin)

4. 4. 2020
7.30–8.30 hodin (poslední výjezd 9.30 hodin)
Možnost pobytu v prostoru veletrhu na kauci pouze na 
1 hodinu. Při překročení časového limitu kauce propadá 
v plné výši.
Poslední den konání akce není v odpoledních hodinách 
vjezd na kauci povolen.

E) PARKOVÁNÍ

 

Parkování v areálu je možné pouze na vyzna-
čených parkovištích. Parkování nákladních 
vozidel v průběhu veletrhu NENÍ MOŽNÉ. 
Parkování mimo vyznačená místa bude 
sankcionováno. Parkování vozidel a přívěsných 
vozíků v areálu během noci je nepřípustné.

PARKOVÁNÍ MIMO AREÁL
Všem vystavovatelům doporučujeme parkování v objektu 
EXPOPARKING při vstupu do areálu pavilonem E.
Provoz objektu EXPOPARKING je nepřetržitý.
Předplacené parkování v objektu EXPOPARKING (po celou 
dobu konání akce):
Nehlídané: 1.200 Kč + 21 % DPH
Cena za předplacené nehlídané parkování na celou akci 
zahrnuje také dny montáže a demontáže.

Předplacené stání na mimoareálových parkovištích 
je provozováno ve dnech konání akce vždy 
od 7.00 do 20.00 hodin. Předplacené stání na 
parkovištích je možné předem objednat (viz TERMINÁŘ) 
nebo přímo zakoupit na provozních úsecích (viz SERVIS 
PRO VYSTAVOVATELE).
Cena předplaceného stání pro osobní auto s platností 
po celou dobu konání akce je 1.200 Kč + 21 % DPH.
Jednorázové/jednodenní zaparkování bez rezervace místa 
na parkovišti je možné také zakoupit v případě volné 
kapacity přímo na parkovišti za 200 Kč (vč. DPH). Hodinová 
parkovací taxa v budově EXPOPARKINGU činí 30 Kč (vč. DPH).

DEMONTÁŽ VELETRHŮ
4.–9. 4. 2020

A) PROVOZNÍ DOBA
4. 4. 2020 od 18.00 hod.–24.00 hod.
5. 4. 2020 6.00–24.00 hod.
6.–8. 4. 2020  7.30–24.00 hod.
9. 4. 2020 7.30–18.00 hod. 

Demontáž veletrhu začíná bezprostředně po uzavření bran 
areálu brněnského výstaviště pro návštěvníky, tj. 4. 4. 2020 
v 18.00 hodin.
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Ve stejnou dobu bude zahájen i návoz prázdných obalů 
uskladněných smluvními spedičními firmami. Přívody 
elektrického proudu, vodoinstalace a stlačeného vzduchu 
do expozic budou přerušeny 4. 4. 2020 v 19.00 hodin.
Komunikace mezi expozicemi musí zůstat po celou dobu 
demontáže průjezdné.
Výstavní plochu je nutné vyklidit a předat produkčnímu 
technikovi výstavní plochy nejpozději 9. 4. 2020 
do 18.00 hodin.

B) VSTUP DO AREÁLU VÝSTAVIŠTĚ
Pro vstup do areálu výstaviště v době demontáže 
slouží Průkaz pro montáž a demontáž nebo 
Vstupní průkaz (viz Vstup v době montáže). 
Cena průkazu pro montáž a demontáž 
je 150 Kč vč. DPH.

C) VJEZD DO AREÁLU VÝSTAVIŠTĚ

 

Po dobu demontáže je možný vjezd do areálu 
proti předložení Průkazu pro montáž a demontáž
nebo Vystavovatelského průkazu branami 4, 8 
a 9. Branou č. 4 vjíždí pouze osobní vozidla. 

Poslední den akce dne 4. 4. 2020 mohou vjet do areálu 
výstaviště osobní a užitková vozidla do 3,5 t (kat. N1) 
NEJDŘÍVE v 19.00 hod. (1 hodinu po skončení akce). 
Nákladním automobilům bude umožněný vjezd od 21.00 hod.
Žádáme vystavovatele, aby z důvodu omezené kapacity 
parkovacích míst směřovali příjezd nákladních vozidel 
kat. N2 (3,5–12 t) do parkovacího prostoru výstaviště až 
po 19.00 hod. dne 4. 4. 2020. Vjezd těchto vozidel bude 
umožněn od 21.00 hod. do 24.00 hod.

VJEZD NÁKLADNÍCH VOZIDEL KAT. N3 (VOZIDEL NAD 12 t) 
BUDE POVOLEN DNE 5. 4. 2020 OD 6.00 HOD.
Do této doby nebude takové vozidlo do areálu vpuštěno.

Řidiči jsou povinni respektovat pokyny strážní služby, 
případně odstavit vozidlo na odstavném parkovišti. V ostatní 
dny demontáže je vjezd povolen v rámci provozní doby 
demontáže.

Při výjezdu z areálu výstaviště je nutné na bráně předložit 
kopii seznamu vyvážených 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. V případě, že při výjezdu z areálu výstaviště bude 
kontrolní službou zjištěn materiál, který je označen jako 
majetek a.s. Veletrhy Brno a nebyl zahrnut do seznamu 
nahlášených předmětů a nebyl potvrzen kontrolní službou 
při vjezdu do areálu výstaviště, bude tento materiál 
kontrolní službou odebrán.

D) PARKOVÁNÍ
Parkování vozidel v areálu během noci je 
nepřípustné. Vjezd vozidel do pavilonů je 
zakázán.

E) DEMONTÁŽNÍ PRÁCE, LIKVIDACE 
VÝSTAVNÍCH EXPOZIC A EXPONÁTŮ

(končí 9. 4. 2020 v 18.00 hod.)
K termínu ukončení demontáže jsou 
vystavovatelé a jimi pověřené firmy  
povinni:

– ukončit demontáž a odvoz exponátů (náklady, které 
vzniknou a.s. Veletrhy Brno v souvislosti se skladováním 
a manipulací s neodvezenými exponáty, budou 
vystavovateli vyfakturovány);

– ukončit demontáž a odvoz výstavářského zařízení, 
a to nejpozději ve stanovenou hodinu ukončení prací;

– uhradit své splatné závazky vůči a.s. Veletrhy Brno (jinak 
nebude vystavovateli umožněn výjezd z areálu).

Ponechání jakéhokoliv materiálu na výstavních plochách má 
povahu odpadu a ten bude po termínu dokončení demontáže 
veletržní správou fyzicky zlikvidován. Za případné škody 
a.s. Veletrhy Brno neručí.

Po skončení demontáže je nutné předat výstavní plochu zpět 
produkčnímu technikovi výstavních ploch (viz KONTAKTY).
Demontáž květinové výzdoby, záclon, závěsů 
a elektroinstalačního materiálu ze strany a.s. Veletrhy Brno 
začíná okamžitě po skončení veletrhu. Dřívější demontáž 
není přípustná.

Žádáme vystavovatele, aby před odjezdem z výstaviště 
vrátili veškeré předměty zapůjčené od a.s. Veletrhy 
Brno. Jedná se především o telefony, vybavení kuchyněk 
atd., hodnota eventuálně nevrácených předmětů bude 
vyfakturována vystavovateli.

TÍSŇOVÁ VOLÁNÍ

1. LÉKAŘSKÁ SLUŽBA
První pomoc
zdravotní středisko v areálu výstaviště,  
objekt vedle Kongresového centra,  
tel.: +420 541 152 750, +420 543 247 633

30.–31. 3. 2020 7.30–18.00 hod.
1. 4. 2020  9.00–18.00 hod.
2.–3. 4. 2020  7.30–18.00 hod.
4. 4. 2020  9.00–18.00 hod.

V době montáže a demontáže zajišťuje první pomoc zdravotní 
služba v pavilonu F, místnost 103, tel.: +420 541 153 271
26.–27. 3. 2020   12.00–18.00 hod. (do 12.00 hod 

zajišťuje zdravotní středisko)
28.–29. 3 2020  7.00–22.00 hod.
4. 4. 2020   18.00–24.00 hod. (do 18.00 hod 

zajišťuje zdravotní středisko)
5. 4. 2020  7.00-20.00 hod.
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Zubní lékař
objekt vedle Kongresového centra, 1. patro,  
tel.: +420 541 152 751 
denně (mimo so a ne)
7.30–14.00 hod.

Lékařská pohotovostní služba
Ponávka 6, Brno (vstup přes Úrazovou nemocnici),  
tel.: +420 545 538 407
tel.: +420 545 538 538

Zubní pohotovostní služba:
Ponávka 6, Brno (vstup přes Úrazovou nemocnici),  
tel.: +420 545 538 407

B) POLICIE
Služebna na ulici Rybářská 17 
tel.: +420 974 626 481
(řeší také případné ztráty a nálezy)

C) HASIČI
Ohlašovna požárů BVV, objekt H001 u 5. brány, 
tel.: +420 541 152 200

D) BEZPEČNOSTNÍ TECHNIK

 

Při úrazu či jiné mimořádné události v areálu a.s 
Veletrhy Brno uvědomí každý ihned ostrahu 
areálu na hlavní vrátnici –  
tel.: 541 153 383, v případě nutnosti bude 
přivolána první pomoc.

E) PORUCHY – HAVÁRIE

 

Závady na stáncích vystavovatelů –  
určeno pouze pro výstavbu realizovanou  
a.s. Veletrhy Brno! 
tel.: +420 541 156 666, +420 702 246 666 
Havarijní služba správy areálu 
tel.: +420 541 158 888

SERVIS PRO VYSTAVOVATELE

A) CENTRÁLNÍ SERVIS PRO VYSTAVOVATELE
ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA, přízemí, přepážka č. 7, 8
Eva Přikrylová, tel.: +420 541 152 223,  
e-mail: eprikrylova@bvv.cz
Barbora Rudolecká, tel.: +420 541 152 612,  
e-mail: brudolecka@bvv.cz
PAVILON P, dv. č. 122, č. 125
Vladimíra Bodláková, tel.: +420 541 152 365,  
e-mail: vbodlakova@bvv.cz

Obě kanceláře přijímají objednávky na elektro- 
a vodoinstalační přípojky, stlačený vzduch, technické plyny, 
stožáry, posyp drtí, úklid, květiny, fotoslužby, individuální 
ostrahu expozic, dodatečný prodej průkazů a parkování.

Průkazy, doklady pro vstup do areálu (zakoupené nebo 
které vám nebylo možné zaslat poštou), jsou připraveny 
v přízemí výškové budovy (paní Yvona Chaloupková, 
tel.: +420 541 153 153 a paní Květoslava Davidová, 
tel.: +420 541 152 982) nebo v pavilonu P (centrální 
servis – KONTAKTY). Na těchto místech můžete dokoupit 
i další průkazy a doklady.

Produkční technik zajišťuje služby spojené s provozem 
pavilonů a ploch. Povoluje zahájení montážních prací 
na výstavní ploše, po skončení akce přebírá vyklizenou 
výstavní plochu od vystavovatele nebo montážní 
firmy. Dále řídí a koordinuje výstavbu expozic, dodání 
výstavářského vybavení i instalace přípojek. Kontaktní 
osoby pro příslušné pavilony viz KONTAKTY.

B) DALŠÍ SERVIS PRO VYSTAVOVATELE – 
INFO CENTRA
Další služby pro vystavovatele zprostředkují pracovníci 
v informačních centrech, umístěných ve výstavních halách. 

Provozní doba:
30. 3.–4. 4. 2020  9.00–18.00 hod.

Pracovníci v informačních centrech zprostředkují 
vystavovatelům kontakt na příslušné partnery v areálu, 
případně zajistí zprostředkování kontaktu přes informační 
službu nebo provozní úsek. Jsou v provozu poslední den 
montáže a po celou dobu konání akce. Poskytují všeobecné 
informace, údaje o vystavovatelích, prodej WiFi kuponů, 
katalogů a kopírování.

WIFI V AREÁLU BRNĚNSKÉHO VÝSTAVIŠTĚ
V areálu Veletrhy Brno je k dispozici bezdrátová síť 
pro mobilní přístup k internetu. V základní rychlosti je 
možné se připojit v halách bezplatně. Služba funguje ve 
standardu WiFi – 802.11b, g, jejím poskytovatelem je a.s.  
Veletrhy Brno, konektivitu poskytuje společnost Faster 
s.r.o. Kupony s heslem a loginem pro připojení v rychlosti 
10 Mbit je možné zakoupit na INFO stáncích v jednotlivých 
pavilonech. Rychlost a kvalita připojení je závislá na 
počtu přihlášených uživatelů. Počet přihlašovacích míst je 
omezen. Z tohoto důvodu nelze zcela garantovat konstantní 
přenos dat. Pro stabilní připojení použijte zařízení 
s podporou Wi-Fi 802.11 ac, b/g/n. V případě požadavku 
na garantovanou rychlost připojení si objednejte pevné 
připojení k internetu (viz Objednávkový blok). Kontaktní 
osoba: Josef Dosoudil, e-mail: jdosoudil@bvv.cz, tel.: +420 
541 152 810. Kupony jsou nabízeny pro připojení na 1 den 
v ceně 250 Kč vč. DPH nebo připojení pro celou dobu konání 
veletrhu v ceně 1.000 Kč vč. DPH. 

Vystavovatel není oprávněn instalovat vlastní Wifi síť, a to 
ani prostřednictvím vlastního WiFi routeru instalovaného 
na pevné připojení zřízené veletržní správou ani 
prostřednictvím sdíleného připojení z mobilních zařízení. 
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Veletržní správa při zjištění porušení výše uvedeného zákazu 
vyzve vystavovatele k zastavení provozování takovéto 
WiFi sítě a vystavovatel je povinen ukončit užívání tohoto 
zařízení okamžitě, nejpozději však do 30 min. od obdržení 
takovéto výzvy. Po uplynutí této lhůty je veletržní správa 
oprávněna požadovat smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč.

C) REKLAMA
Reklamní nosiče, plochy a reklamní aktivity si můžete 
objednat u Ivana Zahradníčka v pav. A3/dv. č. 223,  
tel.: +420 541 152 216, e-mail: izahradnicek@bvv.cz  
nebo u Veroniky Čarvašové v pav. A3/dv. č. 224,  
tel.: +420 541 152 580, e-mail: vcarvasova@bvv.cz 

Reklamního prostoru lze využít k nejrůznějším druhům 
nafukovadel, individuální reklamy a s tím spojeným službám 
(zapůjčení a obsluha nafukovadel, vzducholodí). Příslušný 
pracovník vám zajistí distribuci vašich tiskovin na stánky 
vystavovatelů, povolení k distribuci tiskovin návštěvníkům 
a prostřednictvím veletržního rádia vám bude odvysílán 
reklamní spot. Lze vám rovněž zajistit kameloty nebo 
maskoty pro zviditelnění vaší reklamy.

D) STRAVOVÁNÍ PRO VYSTAVOVATELE
Pavilon A, A1, A2, A3, B, C, F, M, P, V, Z a ostatní volné 
plochy
Dodavatel EXPO FOOD, s.r.o. 
Zajištění cateringových akcí
Dana Paulová, tel.: +420 602 587 224, 
e-mail: objednavky@expofood.cz 

Objednávky stravenek 
info@expofood.cz, tel.: +420 541 159 420, +420 603 261 024 
Vystavovatelé si mohou na průběh akce zakoupit stravenky, 
které lze uplatnit v restauracích pavilonů A3, V a P a dal-
ších vybraných občerstvovacích místech. Stravenky budou 
v hodnotách dle dohody s vystavovatelem nebo dle uskuteč-
něného nákupu. Počet stravenek není omezen. Občerstvení 
bude také možno hradit stravenkami typu Sodexo, Ticket 
Restaurant, Cheque Dejeuner, stravenky Lidl a Kaufland.

Objednávky občerstvení
Ivana Futáková, e-mail: asistentka@expofood.cz, 
tel.: +420 731 224 214 
Nabídka nápojů, pochutin, výrobků studené kuchyně, 
dezertů, obědového menu atd.

Zásobování stánků 
Rudolf Dedek, tel.: +420 775 554 570 

Dodavatel zajišťuje denní zásobování potravinami a hoto-
vými jídly na stánky, zajišťuje případný catering, nebo ve 
svých provozech nabízí možnost večeří nebo firemních akcí 
i po oficiálním ukončení provozních hodin veletrhu. Nabíze-
ný sortiment a služby Vám budou zaslány na vyžádání. 
Restaurace budou otevřeny během provozní doby od 10.30  
do 18.00 hod. a potom od 18.00 hod. po dohodě s případný-
mi zájemci na uzavřené firemní akce. Ostatní občerstvovací 
střediska budou v provozu od 9.00 do 18.00 hod.

Dodavatel Rychlík catering, s.r.o. 
Stravování pro vystavovatele zajišťujeme v pavilonu G 
v restauraci G3, Snack baru G6 v tunelu mezi halami 
G1 a G2 a pavilonu Z v Mysliveckých restauracích 
(zvěřinové speciality) v přízemí a v prvním poschodí na 
galerii. Možnost vyrobení stravenek na míru dle potřeb 
vystavovatele. Otevírací doba v době veletrhu denně od 
10.30 do 17.00 hodin. Otevírací doba v době montáže 
a demontáže v restauraci pavilonu G3 denně od 11.00 
do 14.00 hodin. 
Dále zajišťujeme veškeré cateringové služby jako coffee 
breaky, odborné semináře, konference, firemní večírky, rauty 
a recepce a do expozic vystavovatelů rozvážíme občerstvení, 
potraviny a nápoje včetně teplých jídel.
Kontakt: 
tel.: +420  721 403 571
e-mail: catering@rychlik-catering.cz
www.rychlik-catering.cz

SLUŽBY

A) VELETRŽNÍ RÁDIO
objekt zámeček, tel.: +420 541 152 061
V případě objednání reklamního spotu nebo komerčního 
hlášení volejte – tel.: +420 541 152 216, +420 541 152 580.

B) POKLADNA, SMĚNÁRNA
Veletrhy Brno, a.s. přízemí Administrativní budovy,
tel.: +420 541 153 230
přijímá:
– platby faktur v hotovosti
– platby faktur platebními kartami VISA, EC-MC, AMEX
poskytuje:
– směnu valut
provozní doba: 
30. 3. 2020 9.30–12.00 13.30–15.00 hod.
31. 3.–2. 4. 2020  9.30–12.00 hod.

Umístění bankomatů v areálu výstaviště
– bankomat ČSOB a.s. foyer pav. E –  

platební karty EC-MC, VISA
– bankomat Euronet – pav F –  

platební karty EC-MC, VISA

C) CZECHPOINT 
Ověřovatelská kancelář
Czech POINT RHK Brno – Výstaviště
Kontakt:
RHK Brno, Výstaviště 1, 648 04 Brno
Eva Zwiebová, tel.: +420 532 194 913
Jaroslav Křápek, tel.: +420 532 194 923
Úřední hodiny:
Út  8.00–16.30 hod
St  8.00–16.30 hod
Čt  8.00–16.30 hod
Pá 8.00–13.00 hod
Dle telefonické domluvy možno i později.
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D) DOPRAVNÍ, CELNÍ A MANIPULAČNÍ 
SLUŽBY, SPEDIČNÍ TERMINÁL 
KÜHNE + NAGEL spol. s r.o.
u 9. brány
Výstaviště 405/1, 603 00 Brno
Gabriela Veselská Linhartová
tel.: +420 543 565 510–513
fax: +420 543 565 519
e-mail: exposervice.brno@kuehne-nagel.com
www.kuehne-nagel.com

DB SCHENKER
u 9. brány
Výstaviště 1, 647 00 Brno
Miroslav Horák, tel.: +420 544 520 834
Bc. Karel Konečný, tel.: +420 544 520 836
Radek Němeček, tel.: +420 540 030 238
Bc. Pavel Vaverka, tel.: +420 544 520 837
e-mail: bvv@schenker.cz
www.dbschenker.cz

Provádějí nakládku a vykládku zboží (exponátů, 
instalačního a výstavního materiálu), celní odbavení 
a dopravní služby v areálu výstaviště, skladování 
i zajištění dopravy letecké, kamionové a námořní.

E) INFORMAČNÍ CENTRA
INFO centra jsou v provozu v pavilonech A1, B, C, E, F, 
G1, P, V, Z

Provozní doba informačních center:
30. 3.–4. 4. 2020 9.00–18.00 hod.

F) KATALOG VELETRHU
Prodej u pokladen a na INFO centrech, cena katalogu 
150 Kč vč. DPH.
Katalogy zdarma pro vystavovatele jsou k dispozici 
na INFO stáncích v den před zahájením veletrhu. 
Nevyzvednuté katalogy budou distribuovány na stánky 
oproti podpisu.
Katalogy lze objednat přes on-line objednávkový 
blok ESO. Takto objednané katalogy budou doručeny 
na stánek vystavovatele.

G) POJIŠTĚNÍ
Zajišťuje společnost RENOMIA, a.s.
Administrativní budova BVV, přízemí, dveře č. 4
Jiří Jílek
tel.: +420 603 217 463
e-mail: jiri.jilek@renomia.cz

Provozní doba po dobu výstavních akcí:
Po  8.00–15.00 hod.
Út  8.00–15.00 hod.
St  8.00–15.00 hod.
Čt  8.00–15.00 hod.
Pá  8.00–13.00 hod.
Den před zahájením výstavní akce od 8.00 do 18.00 hod., 
v den zahájení akce od 8.00 do 16.00 hod.

Mimo dobu výstavní akce k zastižení na tel.: +420 603 217 463 
nebo e-mailu: jiri.jilek@renomia.cz. 

Provádíme pojištění exponátů, pojištění odpo vědnosti 
z provozu expozice, pojištění přepravy, připojištění nákladů 
pro případ zrušení výstavy, pojištění stánku, zařízení 
expozice (zboží určené k prodeji, zásoby, propagační 
materiály, svršky pracovníků), pojištění přepravy. Dále 
provádíme likvidaci pojistných událostí.

H) PRESS CENTRE
pavilon E – 2. patro, tel.: +420 541 152 549
–  akreditace, služby novinářům, redakce Veletržního bulletinu
Manažer PR a reklamy – Jiří Palupa,  
tel.: +420 541 152 817, e-mail: jpalupa@bvv.cz 

CH) PROTOKOL
veletržní středisko u jezírka
Protokol – oficiální hosté
tel.: +420 541 152 835, +420 541 152 582

I) UBYTOVÁNÍ – ZAJIŠTĚNÍ A POTVRZENÍ 
REZERVACÍ (DLE OBJEDNÁVEK) VČ. ÚHRAD
Administrativní budova BVV, přízemí, kancelář č. 14
Jana Hirlíková, tel.: +420 541 152 775,
e-mail: jhirlikova@bvv.cz, www.bvv.cz/ubytovani
Garantujeme potvrzení včas zaslaných objednávek 
(nejlépe do 15. 2. 2020, dále pak podle aktuální situace); 
nabídky jsou k dispozici na webu akce.

J) ZÁKAZ VSTUPU A VJEZDU  
DO AREÁLU VÝSTAVIŠTĚ
Vstup domácích zvířat (psů, koček apod.) není do areálu 
výstaviště povolen v době montáže a demontáže akce. 
V průběhu akce platí Návštěvní řád Veletrhy Brno, a.s. 
Vjezd na motocyklech, kolech, koloběžkách, kolečkových 
bruslích, samovyvažovacích dvoukolových vozítkách 
či skateboardech není povolen ani v době montáže 
a demontáže veletrhu, ani v jeho průběhu.
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