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UZÁVĚRKA:
11. 9. 2015

20. – 21. 10. 2015

Důležitá upozornění NEPŘEHLÉDNĚTE !!!
Objednávka parkování, vjezdu, vystavovatelských a montážních průkazů
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Vystavovatel (obchodní jméno) __________________________________________________________________________________________

Časové údaje:
Registrace + příprava vystavovatelů:

19. 10. 2015

15.00 – 19.00 hod.

Otevírací doba veletrhu pro vystavovatele:

20. – 21. 10. 2015

8.00 – 19.00 hod.

Otevřeno pro veřejnost:

20. – 21. 10. 2015

9.00 – 18.00 hod.

21. 10. 2015

18.00 – 22.00 hod.

Demontáž expozic:

www.travelmeetingpoint.cz

Všechny platby musí být uhrazeny na účet PVA EURO EXPO, a.s.
Termíny uzávěrek viz níže. Podklady, přihlášky, objednávky je nutné doručit do příslušných termínů do PVA EURO EXPO.
Prosíme, abyste ve vlastním zájmu zaslali objednávky na info@travelmeetingpoint.cz.
Uzávěrka objednávek záznamu do katalogu

11. 9. 2015

Veletržní správa ABF, a.s. udělila firmě Exponex, s.r.o. výhradní pověření shromažďovat informace o vystavovatelích a jejich produktech
či službách za účelem publikování těchto informací v Katalogu veletrhu. Cílem této výhradní spolupráce je v maximální míře informovat
návštěvníky veletrhu a zvýšit tak obchodní úspěch jeho vystavovatelů.
Záznam je prezentován v tištěném katalogu a na internetových stránkách veletrhu.
PARKOVACÍ KARTA – DVOUDENNÍ
Parkovací karta dvoudenní je určena pro osobní automobily vystavovatelů. Její platnost je 20. – 21. 10. 2015 uvnitř areálu PVA EXPO PRAHA
na vyhrazených místech. Musí být po celou dobu pobytu v areálu umístěna viditelně za předním sklem a řádně označena (tak, aby bylo
možné identifikovat vystavovatele – číslo stánku). Parkovací karta dvoudenní je nepřenosná a slouží pouze pro jedno vozidlo (jedna RZ).
* PARKOVACÍ KARTA DVOUDENNÍ

cena 500 Kč/ks

Počet:

MONTÁŽNÍ VJEZDOVÁ KARTA
Dne 19. 10. 2015 je vystavovatelům povolen volný vjezd na výstaviště na základě předložení montážního průkazu a montážní vjezdové
karty. Montážní vjezdová karta musí být kompletně vyplněna a umístěna na viditelném místě v každém vozidle po celou dobu pobytu
v areálu.
* MONTÁŽNÍ VJEZDOVÁ KARTA

V ceně registrace

Počet:

VYSTAVOVATELSKÉ PRŮKAZY
Vystavovatelské průkazy opravňují jejich držitele ke vstupu do areálu PVA EXPO PRAHA na veletrh ve dnech 20. – 21. 10. 2015. Každý
vystavovatel obdrží standardní počet vystavovatelských průkazů (viz. tabulka Standardní počet montážních a vystavovatelských průkazů).
Objednávku vyplňte pouze v případě, že požadujete vystavovatelské průkazy nad rámec standardního počtu.
* VYSTAVOVATELSKÝ PRŮKAZ

cena 3 000 Kč/ks

Počet:

MONTÁŽNÍ PRŮKAZY
Montážní průkazy opravňují jejich držitele ke vstupu do areálu PVA EXPO PRAHA na veletrh v době montáže a demontáže. Každý
vystavovatel obdrží standardní počet montážních průkazů (viz. tabulka níže). Objednávku vyplňte pouze v případě, že požadujete montážní
průkazy nad rámec standardního počtu.
* MONTÁŽNÍ PRŮKAZ

V ceně registrace

Počet:

STANDARDNÍ POČET MONTÁŽNÍCH A VYSTAVOVATELSKÝCH PRŮKAZŮ
Montážní průkazy

5

Vystavovatelské průkazy EXPOZICE

3

Vystavovatelské průkazy WORKSHOP + PREZENTACE

10

VÝDEJ KATALOGŮ
VÝDEJ KATALOGŮ

1500 Kč / paleta (1x2 m2)

* Obdržíte přímo v PVA EXPO PRAHA v obchodním oddělení ve Vstupní hale I při registraci vystavovatelů.
Podklady pro vstup na výstavní plochu a vjezd do areálu budou vydány po kontrole uhrazených faktur.
________________________________________________________

datum, podpis za objednatele, razítko

Objednávka reklamních ploch
a služeb v PVA EXPO PRAHA
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Vystavovatel (obchodní jméno) __________________________________________________________________________________________

PROPAGACE VYSTAVOVATELE MIMO EXPOZICI

uzávěrka objednávky 11. 9. 2015

www.travelmeetingpoint.cz

Výstaviště PVA EXPO PRAHA nabízí řadu dalších příležitostí pro zviditelnění Vaší společnosti mimo expozici. Jedná se o tradiční i netradiční formy reklamy, které si můžete objednat v termínu veletrhu. Podrobnosti s Vámi rádi zkonzultujeme.
Fotografie a plánky s umístěním reklamních ploch v areálu jsou součástí samostatného Nabídkového katalogu reklamních ploch a služeb
v PVA EXPO PRAHA, který je k dispozici na www.pvaexpo.cz.
Termín kampaně na akci: 20. – 21. 10. 2015

Pořadí
1.
2.
3.

Reklamní plocha/služba
Pevný billboard – š. 510 cm, v. 240 cm včetně tisku a výlepu
papírového plakátu
Mobilní billboard – š. 510 cm, v. 240 cm včetně tisku a výlepu
papírového plakátu
Vlajky (třepetalky) – stožáry před Vstupní halou I nebo II
(balíček 5 ks)

Časový rozsah
akce/den/měsíc

Počet
ks/dnů/osob

Cena
ks/osob

akce

12 000 Kč/ks

akce

12 000 Kč/ks

akce

8 000 Kč/5 ks

4.

Plocha na oplocení areálu a) – š. 400 cm, v. 100 cm

akce

14 000 Kč/ks

5.

Plocha na oplocení areálu b) – š. 200 cm, v. 100 cm

akce

10 000 Kč/ks

6.

City Light Outdoor – š. 118,5 cm, v. 175 cm včetně tisku

akce

8 000 Kč/ks

7.

City Light Indoor A – š. 118,5 cm, v. 175 cm včetně tisku

akce

8 000 Kč/ks

8.

City Light Indoor B – š. 122,5 cm, v. 175,5 cm včetně tisku

akce

8 000 Kč/ks

9.

Plakát A1 – Informace včetně tisku

akce

3 000 Kč/ks

10.

Plakát A2 – pokladny včetně tisku

akce

6 000 Kč/ks

11.

Plakát A3 – toalety (balíček 10 ks) včetně tisku

akce

10 000 Kč/10 ks

12

Plocha pro umístění stojanu roll-up ve Vstupní hale I a II
– š. 100 cm, v. 200 cm

akce

5 000 Kč/ks

13.

Distribuce propagačních materiálů na informačních pultech

akce

2 Kč/ks

14.

Reklamní plocha na vstupních branách PVA EXPO PRAHA
– š. 50 cm x v. 400 cm včetně tisku

akce

20 000 Kč/2ks

Cena celkem

Cena celkem bez DPH

Ceny reklamních ploch jsou uvedeny včetně instalace. Ceny reklamních ploch a služeb platí pro vystavovatele dané akce (veletrhu, výstavy), na které má objednanou výstavní plochu a na které zároveň objedná výše vybrané reklamní plochy a služby.
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.
Podpisem závazné objednávky uděluji v souladu se zák. č. 101/2000 Sb. souhlas ke zpracování osobních údajů pro interní potřebu spol. PVA EURO EXPO, a.s. a dále uděluji
souhlas v souladu se zák. č. 480/2004 Sb. k zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků. Souhlas lze kdykoliv odvolat zasláním e-mailu s textem
„nezasílat“ na stoplist@abf.cz
Prohlašuji, že jsem se seznámil/a s Podmínkami PVA EURO EXPO, a.s. pro pronájem reklamních ploch a reklamní služby v PVA EXPO PRAHA, které jsou nedílnou součástí této
objednávky, a jejich obsahu rozumím a souhlasím s ním.

________________________________________________________

datum, podpis za objednatele, razítko

Podmínky PVA EURO EXPO, a.s. pro pronájem reklamních
ploch a reklamní služby v PVA EXPO PRAHA
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1. PVA EURO EXPO, a.s. Mimoňská 645, 190 00 Praha 9 - Prosek,
ASOCIACE ČESKÝCH CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR Letenská
119/3, 118 00 Praha 1 a ASOCIACE CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ ČESKÉ
REPUBLIKY, Lípová 15 120 44 Praha 2 (dále jen „Pronajímatel“) je provozovatelem výstaviště PVA EXPO PRAHA, Beranových 667, Praha-Letňany
(dále jen „PVA EXPO PRAHA“).

6. Objednatel je oprávněn provádět výměnu vizuálů reklamní plochy
s tím, že jakoukoli změnu či výměnu reklamní plochy je Objednatel
oprávněn provést až po schválení ze strany Pronajímatele.

2. Objednatel má zájem o prezentaci své ﬁrmy, výrobků nebo služeb, a to
formou pronájmu reklamní plochy nebo objednávkou reklamních služeb
v PVA EXPO PRAHA, s níž se budou mít příležitost seznámit návštěvníci
PVA EXPO PRAHA.

8. Objednatel se zavazuje k tomu, že reklamní plochy bude užívat zcela v souladu s právními předpisy, zejména v souladu se zákonem
č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů,
zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákonem č. 121/2000
Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským
a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, tj. zejména v souladu s právními předpisy regulujícími reklamu, právními předpisy upravujícími autorská práva a práva duševního
vlastnictví, právními předpisy na ochranu osobnosti a názvu a ﬁrmy
právnických osob a právními předpisy upravujícími tzv. nekalou soutěž. Objednatel se dále zavazuje, že nebude jakkoli poškozovat zájmy
PVA EXPO PRAHA nebo organizátorů akce.

3. Pronajímatel se zavazuje přenechat Objednateli k užívání objednanou
reklamní plochu dle Závazné objednávky pronájmu reklamních ploch
a reklamních služeb. Pronajímatel má právo schvalovat vizuál a text
reklamy, tzn., zda je obsah reklamních ploch v souladu s právními předpisy. Pronajímatel se zavazuje zajistit nebo umožnit reklamní
služby v rozsahu dle Závazné objednávky pronájmu reklamních ploch
a reklamních služeb. Rozmístění pevných reklamních ploch v areálu výstaviště je uvedeno v Nabídkovém katalogu reklamních ploch a služeb
v PVA EXPO PRAHA. Přesné umístění ostatních ploch pro reklamy bude
Pronajímatelem speciﬁkováno dle požadovaných termínů. O konečném
umístění reklamy rozhoduje Pronajímatel.
4. Objednatel je povinen cenu za pronájem reklamní plochy a zajištění
reklamních služeb uhradit ve prospěch Pronajímatele ve výši uvedené
v Závazné objednávce pronájmu reklamních ploch a reklamních služeb
plus daň z přidané hodnoty do 14 dnů od vystavení faktury.
5. V případě, že cena reklamní plochy obsahuje náklady na výrobu reklamních poutačů (tisk plakátů, výroba plachet), Objednatel zašle Pronajímateli graﬁcké podklady dle technické speciﬁkace v dostatečném
časovém předstihu min. 14 dnů před zahájením kampaně. Pokud není
cena za výrobu obsažena v ceně pronájmu reklamní plochy, Objednatel
na své vlastní náklady zajistí výrobu reklamního poutače, a to v souladu s technickými požadavky, které obdrží od Pronajímatele. V případě
použití vlastních reklamních poutačů a materiálů je povinen Objednatel zajistit jejich dodání do PVA EXPO PRAHA min. 1 pracovní den před
zahájením kampaně. Následně po skončení kampaně, nejpozději do
1 dne, zajistí jejich odvoz na své náklady.

7. V případě, že dojde k výměnám reklamních vizuálů, hradí veškeré další
náklady za každou výměnu reklamního vizuálu Objednatel.

9. V případě umožnění distribuce reklamních materiálů návštěvníkům
se zavazuje Objednatel dodržovat tyto zásady: nosit Povolení k distribuci viditelně připnuté na oděvu po celou dobu sjednané distribuce
a prokázat se jím při vstupu do areálu PVA EXPO PRAHA, respektovat
Organizační pokyny dané akce, reklamní materiály předávat přímo
do rukou návštěvníků, neumisťovat je na informační pulty či za stěrače automobilů.
10. Pronajímatel a Objednatel se dohodli, že skutečnosti, které se Objednatel dozvěděl v souvislosti s uzavíráním této smlouvy, jsou důvěrné
a Objednatel není oprávněn prozradit je třetí osobě, použít je v rozporu
s jejich účelem pro své potřeby nebo jakkoli umožnit jejich využití ze
strany třetích osob.

Nabídka gastronomických služeb
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Nabídka občerstvení pro vystavovatele Travel Meeting Point
Exclusive
Minerální voda, ovocné juices, káva, čaj,
čerstvé ovoce 100 g,
studené pohoštění 240g/osoba :
variace českých sýrů, pečená a uzená masa,
vepřové miniřízečky, marinovaná kuřecí prsa
vanilkové kuličky 2ks/osoba, jablkový závin 1 ks osoba
Cena 325,- CZK/coffee break/osoba včetně DPH
Premium
Minerální voda, ovocné juices, káva, čaj,
čerstvé ovoce 100g, solené arašídy
3 ks sladký koláček a 3 ks rozpékané slané pečivo s variací náplně
Cena 220,- CZK/coffee break/osoba včetně DPH
Standard
Minerální voda, káva, čaj, ovoce 80g, solené arašídy
2 ks sladký koláček a 2 ks rozpékané slané pečivo s variací náplně
Cena 160,- CZK/ osoba včetně DPH
Basic
Minerální voda, káva, čaj, slané tyčinky a arašídy
Cena 100,- CZK/ osoba včetně DPH

Na spolupráci s Vámi se těší
Karel Mejtský, ředitel hotelu
T: +420 257 404 400,
+420 602 424 502
E-mail: hd@hotelkampa.cz

Hotel Kampa – Stará Zbrojnice****
Všehrdova 16,
118 00 Praha 1
Czech Republic

Kontakty
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POŘADATELÉ:
PVA EURO EXPO, a.s.
Mimoňská 645, 190 00 Praha 9 - Prosek, www.abf.cz
Ředitel veletržní správy:
Daniel Bartoš, DiS.
tel.: 225 291 114, mobil: 739 003 155
e-mail: bartos@abf.cz
Ředitelka obchodního týmu
Ing. Vanda Yousifová
tel.: 225 291 136, mobil: 739 003 144
e-mail: yousifova@abf.cz
Manažerka veletrhu:
Dita Štěpánová
tel.: 225 291 132, mobil: 739 003 163
e-mail: stepanova@abf.cz
Manažerka veletrhu:
MgA. Monika Nováková
tel.: 225 291 237, mobil: 724 137 914
e-mail: monika.novakova@abf.cz
Produkční:
Věra Prošková
tel.: 225 291 138, mobil: 739 248 691
e-mail: proskova@abf.cz
Vedoucí oddělení zahraničního obchodu
Mgr. Jana Kočišková
tel.: 225 291 116, mobil: 739 003 172
e-mail: kociskova@abf.cz
Manažer zahraničních vztahů
Mgr. Matěj Moravec
tel.: 225 291 129, mobil: 739 003 156
e-mail: moravec@abf.cz
Vedoucí technického oddělení:
Jan Trnka, DiS.
tel: 225 291 239, mobil: 739 003 151
e-mail: trnka@abf.cz
Technický dispečink HELP LINE:
mobil: 728 866 221
(v termínu montáže a vlastní akce)
Fakturace:
Jiřina Nováková
tel.: 225 291 144
e-mail: novakova@abf.cz

ASOCIACE ČESKÝCH CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR
Letenská 119/3, 118 00 Praha 1
Výkonná ředitelka:
Ing. Kateřina Petříčková
tel.: 224 862 551, mobil: 602 625 999
e-mail: tajemnik@accka.cz

ASOCIACE CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ ČR
Lípová 15, 120 44 Praha 2
Manager:
Ing. Eva Mráčková
tel.: 224 914 543
e-mail: eva.mrackova@ackcr.cz

DODAVATELÉ SLUŽEB
Katalog:
Exponex, s.r.o.
Zuzana Ježková
tel.: 538 700 431, mobil: 725 481 932, fax: 547 210 875
e-mail: zjezkova@exponex.cz
Gastroservis na expozice, občerstvení:
Hotel Kampa – Stará Zbrojnice****
Všehrdova 16, 118 00 Praha 1
Czech Republic
T:+420 257 404 400
F:+420 257 404 333
hd@hotelkampa.cz
www.hotelkampa.cz

