
 

 

Rozsah a cena:  2x denně – tj. 6x za akci, 1 kolekce (10 modelů); fotodokumentace elektronicky do 3 týdnů po 

veletrhu,  

uveřejnění v Doprovodném programu veletrhu, na webu styl.eu, v tiskovinách  15.000,- Kč + DPH     

 

Kategorie kolekce:    □ spodní prádlo      □ punčochové zboží □ noční prádlo  

Skladba přehlídkové kolekce:  ..……… ks dámských; ……..…. ks  pánských 

Název značky/značek kolekce prezentovaná/é po celý předváděcí čas na mole:   

…………….………..................................................................................................................... 

□ ANO, mám zájem o video z přehlídky naší kolekce/našich kolekcí.  

Délka videa 2 – 3 minuty, termín dodání do 7 dnů po veletrhu.                 5.000,- Kč + DPH 
(Pozn.: použití videa je výhradně pro interní použití – např. firemní web, nebo firemní prezentace apod.) 

 

Podmínky účasti v přehlídkách a pokyny: 

• Velikostní škála kolekce: podprsenka 75 B-C, kalhotky XS-S, ostatní – S 

• K předvedení nutné doplňky (punčochy, podvazky apod.) zajišťuje a dodá účastník spolu s kolekcí.  

• Pořadatel/organizátor  si vyhrazuje právo posoudit vhodnost  dodané kolekce k předvádění a zvolit způsob 
předvedení. Výrobky nevhodné k předvádění jsou: zřejmé plagiáty, poškozené, neúplné či silně erotické zboží. 

• V případě počtu přihlášených převyšujícího kapacitu mola bude upřednostněn zájemce se včasnější přihláškou 
příp. s osobitější a vypracovanější kolekcí. 

• Organizátor přehlídek garantuje shodný čas pobytu na mole pro všechny zúčastněné značky. 

• Doporučujeme přihlášenou kolekci pojistit proti případnému poškození nebo ztrátě. 
 

 Zaslání přihlášky a loga firmy (značky)       3. února 2023 (pátek) 
Zaslání kolekce nejpozději do                    10. února 2023 (pátek) 
 

•          Adresa pro zaslání kolekce poštou:  

•          VELETRHY BRNO, a.s., tým STYL-KABO, Výstaviště 1, 603 00 Brno 

 

□ ANO, akceptujeme tímto výše uvedené podmínky a pokyny 

 

V …………………………dne……………………………     Podpis………………………………………. 
Podpisem 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 elektronických prostředků. (pokud nesouhlasíte, souvětí přeškrtněte.) 

 

 

 

 

  

 
 

17. – 19. 2. 2023 

 

               ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA 
                          LINGERIE SHOW 

Pavilon P - Přehlídkové molo 
 

Název firmy (obchodní jméno): 

Fakturační adresa: 

Kontaktní osoba: Mobilní telefon: 

E-mail: Telefon: 

IČO: DIČ: 

Bankovní spojení: www. 
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