Pozvánka na výstavu

“Zahrada 2020”
Co to je
Kde to je
Kdy to je
Co tam bude

27. ročník prodejní výstavy.
v Havlíčkově Brodě, v kulturním domě Ostrov.
24.4. - 26.4.2020.
zahradní nábytek, zahradní technika, stavebně architektonické doplňky,
keramika, grily, krby, bazény, zahradnické výpěstky, sadba, drobná lesní
technika, rekreační a sportovní zařízení, atd.
nejúspěšnější akce svého druhu v regionu - tradičně okolo 13 000 návštěvníků.
cílená reklama v regionu a přilehlých okresech (v místním tisku, v místním
televizním a rozhlasovém vysílání, na plakátech, na plánu na výstaviště, na
internetu.
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23.4.2020
24.4.2020
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8.00
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16.00

-

18.00 hod. instalace
18.00 hod. vlastní výstava
18.00 hod. vlastní výstava
16.00 hod. vlastní výstava
21.00 hod. ukončení výstavy, demontáž expozic

Pro Vás, kteří jste o naší regionální výstavě neslyšeli, stručně několik základních informací:
Výstava probíhá v interiéru sálu kulturního domu Ostrov a v přilehlých venkovních prostorách.
Výstavní plocha je členěna na třímetrové standardní pásy a atypické výstavní plochy - viz závazná
objednávka.
Možnost připojení elektrické energie, eventuálně vody - viz závazná objednávka.
Ozvučení sálu a venkovních prostor bude spojeno s představováním jednotlivých firem dle jejich
požadavků (částečné pokrytí vnitřních prostor WiFi).
Tak jako každý rok bude i v roce 2020 odměněn každý 500. návštěvník.
Souběžně s konáním výstavy budou probíhat kulturní doprovodné akce (ohňostroj, taneční a hudební
vystoupení).
Další informace pro vystavovatele i návštěvníky na www.zlatyceskyrucicky.cz.
Pořadatel si vyhrazuje právo nepřijetí přihlášky všem zájemcům přihlášeným po naplnění kapacity.
Vyplněnou objednávku zašlete nejpozději do 29.2.2020 na adresu pořadatele, časovou slevu lze
uplatnit pouze na objednávky doručené do 31.1.2020 a uhrazené v termínu splatnosti. Pokud nebude
termín splatnosti dodržen, ztrácíte nárok na tuto slevu a bude Vám doúčtována zbývající částka dle
uvedené tabulky. Vystavovatel se stává zaregistrovaný až po zaplacení zálohové faktury.
Pořadatel
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GEONOVA s.r.o.
Nádražní 397
580 01 Havlíčkův Brod

Případné dotazy zodpovíme na telefonních číslech 569428743, 777920121
nebo je můžete zanechat na e-mail: geonova@geonova.cz
Čtěte http://www.geonova.cz
www.zlatyceskyrucicky.cz
Těšíme se na Váši účast
Jana Koubková

