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Cena za pronájem pavilonu F v kongresovém uspořádání zahrnuje: 

 Pronájem haly na jeden den v době od 8:00 do 24:00 hodin 
 Paušální spotřeby elektřiny, vody a nákladů na vzduchotechniku 
 Provoz jedné vjezdové a jedné vstupní brány 
 Službu vrátného v pavilonu po dobu pronájmu 

Zajištění provozů WC, úklid haly po akci vč. odvozu a likvidace odpadu-záloha ve výši 15.000,-Kč 
Zajištění služeb v průběhu pronájmu: elektro/instalo služba, PO dozor  
 

Kongresová zóna: 

Hlediště pro 1.000 osob 
Hlavní Podium rozměr 16x7m, výška 80cm s LED stěnou P3,9mm 6x3,5m 
Za podiem 4ks šaten pro účinkující 
2ks Podium 5x3m výška 80cm, například pro exponát, každé s LED stěnou P3,9mm 2x3,5m 
2ks Náhledových monitorů na stage TV 42" 
Ozvučení JBL line array VRX systém 
4ks Bezdrátových mikrofonů HAND SHURE QLXD 
Osvětlení:  28ks RGB LED PAR RGB světla okolo sálu, sloupy 
   10ks Robe Pointe, bílé i barevné efektové svícení, otočná hlava 
   10ks Robe Spiider, plošné bílé i barevné svícení, otočná hlava 
   8ks Fresnel 1kW vč. klapek, bílé svícení na podium 
   2ks Fresnel 2kW vč. klapek, bílé svícení na podium 
   2ks Robe Faze 850 FT PRO, výrobník mlhy 
   2ks Robe Cyclone, nasvícení produktů po bocích podia 
Služba techniků v režii po dobu akce 
Možnost rozšíření techniky: 

Balíček nasvícení a konstrukcí prostoru pro lidi (stoly, uličky)  + 10.000,- Kč 
Balíček zvětšení LED obrazovek na 7x4m + 2ks 2,5x4m   + 25.000,- Kč 
Balíček kamery a kameramani (3x kamera, 2x kameraman) + 18.000,- Kč 
Balíček zvučení kapely (mikrofony, stojany, vše pro kapelu) + 10.000,- Kč 
 

Cateringová zóna: 

200ks Stůl „bufet“, výška 1,1m, bílý 
30ks stůl pro výdej cateringu - rozměr 80x80cm 
zázemí (zástěna pro přípravu cateringu) 
2x přívod elektro 3f - 17 kW - 25A (zásuvka 32A) 
 

Vstupní zóna:  

Šatna s kapacitou 1.000 háčků 
Volný prostor pro doprovodnou výstavu, nebo prezentaci produktů 
 

Parkoviště u haly F: 

Kapacita 250 vozidel v bezprostřední blízkosti pavilonu 
Možné rozšíření na další parkovací plochy v areálu 
 

Cena nezahrnuje: 

DPH 
Catering, ubrusy a výzdobu 
Službu pro obsluhu šaten 


