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1  VYSTAVOVATEL 

    

   

 

 

 

 spojení:   

            

    

  

 

Kontaktní osoba a kontaktní adresa vystavovatele 

o:  

 

Organizace, která účast doporučila: 

2  AGENTURA            

    

   

ce:  

ěsto: 

 

 

            

     

   

el.: 

Kontaktní osoba a kontaktní adresa agentury

 

el.: 
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BANKOVNÍ SPOJENÍ: 

4  OBOROVÉ ČLENĚNÍ (uveďte číselný kód – naleznete na www.bvv.cz/msv):

    

Pokračování viz strana A3

   DIGI 02

    
Cena zahrnuje:      

      
       

     
     

Meeting point:        
       

 

Digi stage:      
  

Konference:     
        

Public Relations:      
       

       

Uvedené ceny jsou v úrovni bez DPH.

5  INFORMACE O VYSTAVOVATELI 

Typ firmy: Počet zaměstnanců: 

❏ ❏  ❏  ❏ ❏  

❏ ❏   

❏   

   DIGI 03

    
Cena zahrnuje:      

      
       

      
     

Meeting point:         
       

        
       

      

Digi stage:      
  

Konference:     
        

Public Relations:     
       

       

   START UP

    
Cena zahrnuje:     

     
      

      
   

Meeting point:       
     

 

Public Relations:    
      

       

   DIGI 01

      
Cena zahrnuje:      

      
     

   
     

Meeting point:        
      

 

Digi stage:       
  

Konference:     
        

Public Relations:     
       

       

3  CENOVÉ PODMÍNKY

A 2
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https://www.bvv.cz/msv/oborove-cleneni/


BANKOVNÍ SPOJENÍ: 

(uveďte číselný kód)

(uveďte číselný kód)

(uveďte číselný kód)

(uveďte číselný kód)

6  SPOLUVYSTAVUJÍCÍ FIRMY (při vyšším počtu spoluvystavujících firem, prosím, okopírujte tento formulář) 

1. Obchodní firma / jméno, příjmení: Oborové členění Firma se bude prezentovat 

Hlavní obor ❏    

   ❏   

Č: Výrobce 

takt: ❏ ❏

  Počet zaměstnanců ve firmě

 ❏    ❏   ❏  

2. Obchodní firma / jméno, příjmení: Oborové členění Firma se bude prezentovat 

Hlavní obor ❏    

   ❏   

Č: Výrobce 

takt: ❏ ❏

  Počet zaměstnanců ve firmě

 ❏    ❏   ❏  

3. Obchodní firma / jméno, příjmení: Oborové členění Firma se bude prezentovat 

Hlavní obor ❏    

   ❏   

Č: Výrobce 

takt: ❏ ❏

  Počet zaměstnanců ve firmě

 ❏    ❏   ❏  

4. Obchodní firma / jméno, příjmení: Oborové členění Firma se bude prezentovat 

Hlavní obor ❏    

   ❏   

Č: Výrobce 

takt: ❏ ❏

  Počet zaměstnanců ve firmě

 ❏    ❏   ❏  

7  ZASTOUPENÉ FIRMY A ZNAČKY 

  

       Pokračování viz strana A4

místo, datum  jméno a příjmení osoby oprávněné k podpisu  razítko a podpis osoby oprávněné k podpisu 

za vystavovatele / agenturu  za vystavovatele / agenturu

Bez výhrad souhlasíme se zněním Všeobecných podmínek účasti, které jsou nedílnou součástí Závazné přihlášky k účasti (str. A4) a jejichž znění je 
rovněž zveřejněno na www.bvv.cz/msv. 
Podpisem Závazné přihlášky k účasti dáváme společnosti Veletrhy Brno, a.s., souhlas s tím, aby podle § 7 zákona č. 480/2004 Sb., využila výše 
uvedené kontaktní údaje pro potřeby šíření svých obchodních sdělení prostřednictvím e-mailů.* 

Součást nadnárodní 

korporace

❏ ❏

Součást nadnárodní 

korporace

❏ ❏

Součást nadnárodní 

korporace

❏ ❏

Součást nadnárodní 

korporace

❏ ❏
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BANKOVNÍ SPOJENÍ: 

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY ÚČASTI

Článek I

Pořadatel akce

Veletrhy Brno, a.s., Výstaviště 405/1, 603 00 Brno (dále jen veletržní správa)

Článek II

Přihlášky a přidělování ploch

          
            

 Veletržní správa rozhoduje o přijetí přihlášky, krácení či rozšíření

objednané plochy, rozměrech a typu výstavní plochy. Veletržní správa není po-

vinna vyhovět případnému požadavku vystavovatele na umístění jeho expozice.

          
         

           
           

          
        

        
        
        

         
          

  

Článek III

Cena za poskytnutí výstavní plochy (dále jen „cena“)

              
          

        
        

    
        

          
          
           
         
          

         
         

          
         

         
          

ofici            
           
          

         
       

Článek IV

Cenové a platební podmínky

         
         
           

            
           
         

           
         
         

          
         

   
          

          
         

          
          

         

           
   

           
             

          
           

        
          

          
           

         

Článek V

Exponáty

         
          

     
        

           
        

          
          

         
       

        
          
          

        
     
          

           
          

       
        

           
         

        
       

  ofilu        fir
           

            
       

        
         
            

    

Článek VI

Výstavba a instalace expozic, montáž exponátů

         
          

      
         

         
         

       
          

     
Ofici          
     ofici    
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BANKOVNÍ SPOJENÍ: 

        
           

          
            
           

            
            

        
           

         
          

    
           
           

       
              
         

          
              

         
         

           
        firm  

         
    

          
       

         
         

         
          
  

    firm     
 

        
             

         
           

     
     Wifi     

         
         
         

          
           
          

  

Článek VII

Propagace, inzerce, nápisy a katalog

         
           

    film       
          

          
         

         
             

            
            

          
          

            
           

        
            

        
fir        

           

         
        

          
     –    

            
   fir           

        
         

Článek VIII

Pojištění

      
          

             
            
           

Článek IX

Závěrečná ustanovení

          
            

               
          

          
        

         
          

           
          

   
         

         
    

         
       

           
           

         
        

        
         

         
        

      
          
    

             
        

       
         

           
         

          
         

Veletrhy Brno, a.s. 
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