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Vystavovatel (obchodní jméno) __________________________________________________________________________________________

Na www.forarch.cz/vystavovatel můžete stáhnout formulář vyplnitelný na počítači.

PARKOVACÍ KARTA – PĚTIDENNÍ

uzávěrka objednávky 6. 8. 2018

Parkovací karta pětidenní je určena pro osobní automobily vystavovatelů. Její platnost je 18.–22. 9. 2018 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). Vzhledem k omezenému počtu parkovacích karet budou jednotlivé objednávky
vyřizovány (chronologicky) dle došlého data. Parkovací karta pětidenní je přenosná.
* PARKOVACÍ KARTA PĚTIDENNÍ

cena 3 000 Kč/ks

Počet:

PARKOVACÍ KARTA – JEDNODENNÍ

uzávěrka objednávky 6. 8. 2018

Jednodenní parkovací karta je určena pro osobní automobily vystavovatelů a lze ji využít ve dnech 18. 9., 19. 9., 20. 9. a 21. 9. 2018.
Umožňuje parkovat 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). Vzhledem k omezenému počtu
parkovacích karet budou jednotlivé objednávky vyřizovány (chronologicky) dle došlého data. Parkovací karta jednodenní je nepřenosná
a slouží pouze pro jedno vozidlo (jedna RZ). Parkovací kartu jednodenní není možné zakoupit na poslední den veletrhu 22. 9. 2018.
* PARKOVACÍ KARTA JEDNODENNÍ

cena 700 Kč/ks

Počet:

PARKOVACÍ LÍSTEK PRO VAŠE HOSTY

uzávěrka objednávky 6. 8. 2018

Vystavovatelé mohou pro své hosty zakoupit parkovací lístky, které jim umožní bezplatné parkování na vyhrazeném parkovišti
před PVA EXPO PRAHA. Tyto parkovací lístky si vystavovatel může objednat, opatřit je razítkem své firmy a rozeslat svým partnerům
spolu s pozváním k návštěvě svého stánku. Parkovací lístek bude vyúčtován po skončení veletrhu. Fakturovány budou pouze využité
parkovací lístky.
PARKOVACÍ LÍSTEK

cena 125 Kč/ks

Počet:

NOČNÍ PARKOVÁNÍ

uzávěrka objednávky 6. 8. 2018

Pro noční parkování je nutno mít zakoupenou denní parkovací kartu.
Noční parkování do 3,5 t

cena 250 Kč/noc

Počet:

Noční parkování nad 3,5 t

cena 500 Kč/noc

Počet:

MONTÁŽNÍ VJEZDOVÁ KARTA

uzávěrka objednávky 6. 8. 2018

Ve dnech 12.–16. 9. 2018 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. Dne 17. 9. 2018 jsou zavedeny kauce ve výši 1 000 Kč/3 hod. včetně DPH, které se vracejí při výjezdu, pokud není
překročena doba povoleného pobytu (3 hodiny) nebo dle dispozic provozovatele. V případě překročení této doby na vrácení kauce není
nárok a správa výstaviště PVA EXPO PRAHA vydá na požádání doklad o sankčním poplatku.
* MONTÁŽNÍ VJEZDOVÁ KARTA

V ceně registračního poplatku

Počet:

VYSTAVOVATELSKÉ / MONTÁŽNÍ PRŮKAZY

uzávěrka objednávky 6. 8. 2018

Vystavovatelské průkazy opravňují jejich držitele ke vstupu do areálu PVA EXPO PRAHA na veletrh ve dnech 18.–22. 9. 2018. Každý
vystavovatel obdrží standardní počet vystavovatelských průkazů dle velikosti objednané plochy (viz. tabulka Standardní počet montážních
a vystavovatelských průkazů). Objednávku vyplňte pouze v případě, že požadujete vystavovatelské průkazy nad rámec standardního
počtu.
* VYSTAVOVATELSKÝ PRŮKAZ
* MONTÁŽNÍ PRŮKAZ

cena 350 Kč/ks

Počet:

cena 0 Kč/ks

Počet:

STANDARDNÍ POČET MONTÁŽNÍCH A VYSTAVOVATELSKÝCH PRŮKAZŮ
do 30 m2

31 – 99 m2

100 – 199 m2

200 m2 a více

Montážní průkazy

5

10

15

20

Vystavovatelské průkazy

5

za každých započatých 10 m2 jeden průkaz

* 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.
Všechny ceny jsou uváděny bez DPH.
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VOUCHERY – ČESTNÉ VSTUPENKY TIŠTĚNÉ

uzávěrka objednávky 6. 8. 2018

Každý vystavovatel obdrží 30 ks čestných tištěných vstupenek v rámci své účasti na veletrhu a také zaplaceného registračního poplatku.
K tomuto počtu je možné si doobjednat libovolný počet tištěných vstupenek.
Cena 1 ks vstupenky je 10 Kč. Fakturovat vám budeme doobjednané čestné vstupenky.
ČESTNÁ VSTUPENKA

cena 10 Kč/ks

Počet:

VOUCHERY – ČESTNÉ VSTUPENKY ELEKTRONICKÉ
V průběhu srpna od nás obdržíte internetový odkaz s unikátním kódem. Ten můžete zaslat svým obchodním partnerům, kteří po zaregistrování obdrží voucher pro vstup na veletrh. Voucher – elektronickou čestnou vstupenkou můžete pozvat až 300 Vašich partnerů.
VSTUPENKA NA GALAVEČER

uzávěrka objednávky 6. 8. 2018
m2

Každý vystavovatel s výstavní plochou do 20
(včetně) obdrží 1x VSTUPENKU NA GALAVEČER, nad 20 m2 obdrží 2x vstupenku.
Nabízíme možnost dokoupit si další vstupenku. Platí pro 1 osobu. Cena: 545 Kč.
* VSTUPENKA NA GALAVEČER

cena 545 Kč/ks

Počet:

PRONÁJEM PŘEDNÁŠKOVÝCH SÁLŮ

uzávěrka objednávky 6. 8. 2018

V rámci veletrhu si mohou vystavující společnosti pronajmout konferenční sál pro své konference, semináře, přednášky apod. Areál PVA
EXPO PRAHA nabízí dva konferenční sály s maximální kapacitou cca 40 osob a jeden konferenční sál s maximální kapacitou cca 150
osob (uváděné kapacity jsou při divadelním uspořádání sálů). Konferenční sály se nacházejí ve Vstupní hale I. Všechny jsou vybaveny
základní prezentační technikou (plátno, dataprojektor a v případě velkého sálu i ozvučení). PVA EXPO PRAHA nově disponuje Kongresovým sálem s kapacitou až 650 osob.
Konferenční sál 3 (max. 30 osob) – Vstupní hala I

1 500 Kč/hod.

Konferenční sál 1 (max. 150 osob) – Vstupní hala I

2 500 Kč/hod.

Kongresový sál (max. 650 osob) – Vstupní hala II
Datum pronájmu:

1a

individuální nabídka

Doba pronájmu:

od

do

PRONÁJEM JEDNACÍCH PROSTOR

uzávěrka objednávky 6. 8. 2018

Konferenční sál 2 (max. 40 osob) – Vstupní hala I – uzavřená jednání, tiskové konference atd.

1 000 Kč/hod.

INDIVIDUÁLNÍ OSTRAHA EXPOZIC

uzávěrka objednávky 6. 8. 2018

V průběhu montáže, konání veletrhu a demontáže je pořadatelem zajištěna základní ostraha areálu a pořádková služba. Ostraha
areálu je oprávněna namátkově kontrolovat veškerá vozidla při vjezdu a výjezdu z areálu a viditelné označení osob opravňující k pobytu
v areálu. Ve smyslu Všeobecných podmínek účasti na veletrzích ABF, a.s. pořadatel neodpovídá na výstavišti vystavovatelům ani jejich
spoluvystavovatelům za ztrátu, zničení nebo jakékoliv poškození exponátů, vybavení a zařízení stánků, zboží, obalů, balicích materiálů
bez ohledu, zda ztráta, zničení nebo jiné poškození vznikly při montáži, dopravě či v průběhu veletrhu. Vystavovatelé si mohou objednat
individuální ostrahu své expozice.
INDIVIDUÁLNÍ OSTRAHA EXPOZIC

200 Kč/hod.

Počet hodin celkem:

Datum ostrahy:

Doba ostrahy:

od

do

Datum ostrahy:

Doba ostrahy:

od

do

Cena 200 Kč/hod. platí pouze při objednání ostrahy do 24. 8. 2018. Při pozdějším objednání je cena 250 Kč/hod.
* Obdržíte přímo v PVA EXPO PRAHA v obchodním oddělení ve Vstupní hale I při registraci vystavovatelů.

Všechny ceny jsou uváděny bez DPH.
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Objednávka čestných vstupenek,
vstupenek na galavečer, přednáškových sálů,
jednacích prostor, ostrahy

