ZÁVAZNÁ OBJEDNÁVKA

“Zahrada 2020”
24.4. - 26.4. 2020 v Havlíčkově Brodě
Údaje o vystavovateli :
Název a fakturační
adresa firmy

Adresa pro poštovní
korespondenci
(je-li rozdílná)
Kontaktní osoba
Telefon / fax
www / e-mail
IČO :

DIČ :

Banka
Č.účtu
Vystavované zboží

EXPOZICE :
Váš požadavek vyplňte dle následujících pokynů v tabulce č.1 na další straně.
Pozor - součástí Vašeho výstavního místa musí být i manipulační prostor, kde stojí prodávající a kde je
uskladněno zboží.
V interiérech
: pásy o hloubce 3 m a délce dle požadavku vystavovatele, minimální délka je 1,5 m.
V ostatních částech
: minimální velikost je 2,5 m při hloubce 1,5 m, atypické - dle možností pořadatele
VYBAVENÍ EXPOZICE :
Váš požadavek vyplňte dle následujících pokynů v tabulce č.2 na další straně.
El. energie - v případě zájmu je nutno vyplnit druh spotřebiče, přípojka el. energie bude předána vystavovateli na místě, stejným
způsobem bude předána zpět pořadateli. Případná ztráta materiálu bude vystavovateli vyúčtována v pořizovacích nákladech nebo
bude vystavovatelem nahrazena. V důsledku omezené kapacity příkonů el. energie žádáme vystavovatele o minimalizaci
nárokovaných odběrů (např. varné konvice - káva lze koupit v místě).
OSTATNÍ :
Váš požadavek vyplňte dle následujících pokynů v tabulce č.3 na další straně.
Tombola - v rámci výstavy probíhá odměňování každého 500. návštěvníka cenou věnovanou některým z vystavovatelů. Jedná se
o ukázku produkce firmy. Výrobky nebo kupony služeb, kterými se vystavovatelé prezentují, budou oznamovány ve výstavním
vysílání a při vlastním předávání.
Inzerce - plán výstaviště - tak jako v předcházejících letech bude vydán barevný plán výstaviště s rozmístěním jednotlivých
vystavujících firem v celkovém nákladu 20 000 ks, který bude distribuován před výstavou v okolních městech regionu a také bude
k dispozici při vstupu na výstavu.
Inzerce - krajská periodika - jedná se o inzerci v krajském vydání Havlíčkobrodského deníku o nákladu 14 000 ks. Tato inzerce
vyjde v týdnu před konáním výstavy.
Inzerce - internetová podoba - v letošním ročníku bude opět plán výstaviště přístupný i na internetu. Každý vystavovatel zde
bude zdarma zveřejněn v seznamu firem, a to v základním rozsahu - název firmy a činnost. Vaše prezentace zde může být rozšířena
o reklamní banner (vizitku) s odkazem na www stránky.

“Zahrada 2020”
24.4. - 26.4. 2020 v Havlíčkově Brodě
Tabulka č.1 : Expozice
Cena v Kč za m
Umístění

2

Velikost expozice

základní časová sleva

Přízemí

650

590

Venkovní plocha - v areálu
Venkovní plocha - mimo areál

450
250

390
250

délka

hloubka

Náčrtek expozice

(označte prodejní stranu)

Tabulka č.2 : Vybavení expozice
Druh

Kč/kus

Požadavek/ks

Druh

Kč
500

Stůl

80

El.energie do 2 kWh

Židle

30

nad 2 do 5 kWh

1 000

Ubrus

20

nad 5 kWh

1 500

voda napojení

300 Kč

Paravan

100

Požadavek ks/kWh

Tabulka č.3 : Ostatní
Druh

Cena v Kč

Vizitka pro vystavovatele
Registrační poplatek
Internet - sponzoři

50
600 + 400 + 400

- banner

500

Požadavek
(pro expozici jsou 2 ks zdarma - nevrácení je pokutováno, viz. výstavní řád)
(povinný poplatek za každou firmu + 400 Kč za každou další expozici,
+400 Kč pro expozice produkující jiný odpad než obalový materiál)

(na úvodní straně)

ano - ne

(na dalších stranách)

ano - ne

1 800

(velikost vizitky cca 50 x 90 mm)

ano - ne

2 000

Havlíčkobrodský deník - v souvislosti
s prezentací výstavy - plán,
seznam vystavovatelů apod.

ano - ne

Reklamní letáky

2 000

rozdávání u vstupu

ano - ne

(maximálně 2 000 kusů)

1 000

volně k odběru v KD Ostrov u bufetu

ano - ne

Inzerce - plán výstaviště
- krajské periodikum
(mimořádná příloha
k výstavě)

Záloha - vratný paušál
Tombola

1 500

500

(bude vrácena při dodržení výstavních podmínek v konečné faktuře)
(její popis)

(cena pro návštěvníky)

Všechny ceny budou zvýšeny o hodnotu daně dle příslušné sazby DPH platné v daném období.

Objednáváme tímto umístění expozice a zavazujeme se dodržet všeobecné výstavní podmínky
a výstavní řád.
Datum :

Razítko a podpis :

