
2000,- Kč

230 V (do 2 kW) 1 100 Kč

230 V (2-3,5 kW) 1 500 Kč mám samostojný panel 2500 Kč/bm

230 V (3,5-5 kW) 1 800 Kč požaduji drátěný panel od pořadatele

3000 Kč/bm

Ano – Ne 3 000 Kč

Ano – Ne 1 500 Kč

Pletiva Dobrý a Urbánek s.r.o., 

Ledce 99 330 14 Ledce u Plzně

Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Plzni

IČ: 01771426 | DIČ: CZ01771426

Bankovní spojení: 

www.souvel.cz 
29.-30.5. 2020

Naproti GLOBUSU | CHOTÍKOV Manažer veletrhu:

pá: 12-18 h, so: 9-18 h Tomáš Urbánek, mobil: 724 544 173, e-mail: info@levne-pletivo.cz

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA 
Kontaktní adresa Fakturační adresa

Název firmy: ............................................................................................................................................................... Firma: ...........................................................................................................................................................................................

Ulice: ............................................................................................................................................................................................. Ulice: ..............................................................................................................................................................................................

Město: ............................................................................PSČ: ...................................................................................... Město: .................................................................................PSČ: ..................................................................................

IČ: ...…....................................................... DIČ: ..........................................................

Kontaktní osoba: ......................................................................................................................................... E-mail pro zaslání faktury: ......................................................................................................

Kontkatní tel.: ...................................................................................................................................................... Telefon pro fakturaci: .........................................................................................................................

Kontaktní e-mail: ........................................................................................................................................ Web vystavovatele: ................................................................................................................................

OBJEDNÁVKA 
Registrační poplatek (bude zahrnut do faktury) Výběr konkrétního místa umístění expozice (od 9 m2)

Vystavovatelské průkazy, zápis v seznamu vystavovatelů na internetu, aktivní odkaz na příplatek 10 % ceny plochy

webové stránky vystavovatele, označení firmy velikosti A3, úklid společných prostor,

noční ostraha objektu Ano – Ne 

TYP EXPOZICE A CENA 
Venkovní plocha 

Plocha bez vybavení určená k realizaci venkovních expozic 

cena: 600 Kč/m2

šířka ……... X hloubka ……… = ……… m2

PŘÍPOJKY PREZENTACE BEZ FYZICKÉ ÚČASTI

Elektrická přípojka 1. Reklamní panel 2. Inzerce ve veletržním zpravodaji

– ceník a podmínky na zadní straně

3. Reklamní letáky u vstupu

Ano – Ne 
Zvolený typ přípojky označte křížkem Ano – Ne 

Zvolený typ panelu označte křížkem

4. Reklamní letáky k odběru

JAKÉ PRODUKTY A SLUŽBY BUDETE PREZENTOVAT?

     V ................................................................................., dne ................................................. ..........................................................................................................................................

razítko, jméno a podpis vystavovatele

nehradí se registrační poplatek, bez fyzické přítomnosti zá-
stupce prezentující firmy (výška max 2,5 m, hloubka max. 0,5
m)

Každému návštěvníkovi výstavy nabídneme
do ruky Váš leták (max. 4 strany A4) v igelito-
vé tašce. Počet do 3000 ks letáků.

Umístění letáků nevystavujících firem po
dobu výstavy v prospektovém centru (max.
4 strany A4, návštěvníkům volně k odběru).
Počet do 500 ks letáků.

Zaškrtněte prosím nebo vyplňte, o co máte zájem. Všechny uvedené ceny jsou bez DPH. Souhlasíme se všeobecnými organizačními a fi-
nančními podmínkami účasti. Nevyplněné údaje považujeme za neobjednané.
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OBJEDNÁVKA INVENTÁŘE A SLUŽEB 

cena/ks počet ks

Dřevěný stůl (220x50x75 cm) 300 Kč

Dřevěná lavice (25x220x50 cm) 150 Kč

Židle konferenční, příp. čalouněná, černá 200 Kč

Altán 3x3 m, bílý 300 Kč

Altán 6x3 m, bílý 500 Kč

Mobilní oplocení 2x3,5 m 200 Kč

Mobilní oplocení 1x3,5 m 150 Kč
Paleta (120x80 cm) 30 Kč

PREZENTACE BEZ FYZICKÉ ÚČASTI - PANELY A LETÁKY - PODMÍNKY

VELETRŽNÍ ZPRAVODAJ

CENÍK INZERCE

Označte
křížkem

modul
rozměr v mm

cena v Kč
 (šířka x výška)

210x280 20 100 Kč

1/2 strany

120x138 10 050 Kč

102,5x280 10 050 Kč

156x185 10 050 Kč

156x138 7 550 Kč

1/3 strany
210x90 6 700 Kč

102,5x185 6 700 Kč

1/4 strany

102,5x138 5 020 Kč

49x280 5 020 Kč

156x90 5 020 Kč

102,5x90 3 350 Kč

1/8 strany
49x138 2 520 Kč

102,5x66,5 2 520 Kč

1/12 strany
102,5x43 1 670 Kč

49x90 1 670 Kč

ORGANIZAČNÍ PODMÍNKY

Vystavovatelé panel nebo letáky přivezou na výstavu a po skončení si zbylé odvezou, případě budou ekologicky zlikvidovány. Převoz panelu či letáků na vý-
stavu pořadatelem je nutné z logistických důvodů dohodnout s manažerem akce (u letáků i počet   a hmotnost) a uhradit manipulační poplatek. 

Veletržní zpravodaj bude vydán k příležitosti konání veletrhu. Bude před veletrhem distribuován Českou poštou do schránek domácností v okrese Plzeň a
přidružených spádových obcí. Dále bude Veletržní zpravodaj distribuován před veletrhem na frekventovaných místech a také přímo na veletrhu návštěvní-
kům akce. Prostřednictvím veletržního zpravodaje máte jedinečnou možnost oslovit a nabídnout své výrobky a služby mnoha desítkám tisíc obyvatel. Ob-
sahem veletržního zpravodaje bude úvodní slovo, organizační informace, mapa areálu s přehledem vystavujících firem, program včetně doprovodného
programu (i pro děti), časový harmonogram, soutěž pro návštěvníky či připomenutí loňského ročníku.

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Cena nezahrnuje zpracování inzerátu. Na
Vaše požádání jsme schopni inzerát vyro-
bit. Hotový inzerát zasílejte, prosím, v
elektronické podobě nejlépe ve formátu
tiskového pdf - 300 dpi.

UZÁVĚRKA: 3.4.2020

POČET VÝTISKŮ: 80 000 - 90

ROZNOS DO SCHRÁNEK:

PR články - sleva 20 %

1. Pořadatel
Pořadatelem akce je společnost Pletiva Dobrý a Urbánek s.r.o., Ledce 99, 33014 Ledce u Plzně, IČ: 01771426
2. Přihláška
Smluvní vztah vzniká potvrzením závazné přihlášky k účasti na výstavě. Za závaznou přihlášku vystavovatele k účasti na výstavě se považuje vyplněný přihláškový formulář zaslaný poštou, e-mailem, předaný osobně,
Přijetí přihlášky oznámí pořadatel vystavovateli e-mailem na e-mailovou adresu v přihlášce uvedenou, případně dopisem. Uvede-li vystavovatel e-mailovou adresu, bude pořadatel zasílat korespondenci přednostně e-mailem
(např. v příloze). Před výstavou pořadatel zašle vystavovateli e-mailem fakturu a pokyny k instalace expozice. Časové údaje uvedené pořadatelem jsou závazné.
3. Platební podmínky
Na platbu za pronájem výstavní plochy a služby uvedené na přihlášce k účasti zašle pořadatel fakturu (včetně DPH), jejíž úhrada musí být provedena do data splatnosti. Bez úhrady faktury není možné se jako vystavovatel zúčast-
nit
 – v případě úhrady faktury bezprostředně před výstavou prosíme o předložení dokladu o platbě u prezence.
4. Přidělení plochy
Pořadatel má právo rozhodovat o umístění expozic ve výstavních prostorách a popř. z prostorových či technických důvodů objednanou výstavní plochu přemístit či zkrátit. Služby, které si vystavovatel zajišťuje sám
nebo objedná u jiné firmy, je nutné koordinovat s přípravnými pracemi pořadatele. Ztvárnění a provoz expozice nesmí omezovat okolní expozice a nadměrně je obtěžovat hlukem, pachem či aktivitami personálu
expozice mimo přidělenou plochu. V opačném případě má pořadatel právo expozici uzavřít a účast vystavovatele na výstavě bez náhrady zrušit. Přidělená plocha nesmí být vystavovatelem dále pronajímána jakékoliv
 třetí osobě. V průběhu výstavy provede pořadatel kontrolu skutečné rozlohy expozice. Zjištěný nadrozměr je vystavovatel povinen doobjednat a doplatit, nebo bez odkladu snížit rozsah expozice na objednanou
rozlohu. Minimální objednaná plocha je 9 m2.
5. Ztráty
Pořadatel zajišťuje ostrahu objektu v době, kdy je výstava uzavřena.
6. Stornovací poplatky
V případě neúčasti na veletrhu bude vystavovateli účtován stornovací poplatek. V době od potvrzení přihlášky do 31 dnů před zahájením výstavy činí výši registračního poplatku, v době od 30 dnů do 16 dnů před
zahájením výstavy činí 50 % z celkové ceny objednávky a v době od 15 dnů a kratší před zahájením výstavy včetně neúčasti (ohlášené, neohlášené, z důvodu nezaplacení faktury) na výstavě samotné 100 % celkové
 ceny objednávky. Ohlášení neúčasti se oznamuje e-mailem, případně dopisem, rozhodným dnem je den doručení pořadateli. V případě vizitek na pozvánce nebo inzerce se termín "zahájení výstavy" nahrazuje
termínem "uzávěrka". Za neúčast se u vizitek a inzerce považuje i nedodání podkladů. U reklamních panelů a reklamních letáků se za neúčast považuje jejich nedodání na výstavu.
7.  Závěrečná ustanovení
Vystavovatel může uplatnit reklamaci nejpozději do skončení posledního dne výstavy, jinak jeho právo zaniká. Veškeré závazky pořadatele, které vyplývají z uzavřené smlouvy o účasti vystavovatele na výstavě, v tomto případě
zanikají. V případě, že pořadatel nemůže v důsledku jím nezaviněných okolností ("vis maior"-např. živelná pohroma, epidemie, úřední zákaz apod.) zahájit výstavu či zajistit smluvenou dobu trvání výstavy nebo zajistit výstavu
na celé smluvené výstavní ploše, sdělí tuto skutečnost ihned vystavovateli, kterému tímto nepřísluší nárok na náhradu vzniklých škod. Pořadatel je v případě "vis maior" oprávněn použít již vystavovatelem zaplacenou část
plateb na úhradu vynaložených nákladů. Veškeré závazky pořadatele, které vyplývají z uzavřené smlouvy o účasti vystavovatele na výstavě, v tomto případě zanikají. Odesláním přihlášky pořadateli vystavovatel dává souhlas se
zpracováním osobních údajů a se zasíláním obchodních sdělení na adresy elektronické pošty. Tento souhlas lze písemně odvolat. Účastí na výstavě dává vystavovatel souhlas s pořizováním fotografických a audiovizuálních
záznamů v prostorách výstavy k propagačním účelům pořadatele.
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