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Důležitá upozornění NEPŘEHLÉDNĚTE !!!
Objednávka parkování, vjezdu, vystavovatelských a montážních průkazů

Vystavovatel (obchodní jméno) __________________________________________________________________________________________

Časové údaje:
Registrace + příprava vystavovatelů:		

24. 10. 2017			

15.00 – 19.00 hod.

Otevírací doba veletrhu pro vystavovatele:

25.–26.10.2017			

8.00 – 18.00 hod.

Otevřeno pro veřejnost:		

25.–26.10.2017			

9.00 – 17.00 hod.

Demontáž expozic:		

26. 10. 2017			

17.00 – 22.00 hod.

www.czechtravelmarket.cz

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

15. 9. 2017

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 25.–26. 10. 2017 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 24. 10. 2017 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 25.–26.10.2017. 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

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

Vystavovatel (obchodní jméno) __________________________________________________________________________________________
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VÝDEJ KATALOGŮ
VÝDEJ KATALOGŮ

900 Kč/ veletrh

Výdej katalogů bude probíhat v Hale 6 (viz plánek níže).
Vystavovatel zajistí návoz katalogů do haly, kde mu bude pracovníkem ABF potvrzen příjem. Následný výdej bude zajištěn dle instrukcí
pro vystavovatele servisem ABF v níže stanovených časech.

Termín návozu katalogů: 24. 10. 2017
25. 10. 2017

9:00 – 17:00 hod.

www.czechtravelmarket.cz

Termín výdaje katalogů: 25. – 26. 10. 2017

15:00 – 19:00 hod
8:00 – 9:00 hod.

Termín uzávěrky objednávek 15. 9. 2017
Místo výdeje katalogů: Hala 6
Plánek PVA s vyznačením Haly 6 a šipka k výdejovým dveřím:

CZECH TRAVEL
MARKET
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VÝDEJ KATALOGŮ
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Objednávka reklamních ploch
a služeb v PVA EXPO PRAHA

Vystavovatel (obchodní jméno) __________________________________________________________________________________________

PROPAGACE VYSTAVOVATELE MIMO EXPOZICI

uzávěrka objednávky 15. 9. 2017

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 či po dobu celého měsíce. 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.

www.czechtravelmarket.cz

Termín kampaně na akci: 25.–26.10.2017

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 informačním pultu

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. ABF, 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 ABF, 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.
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Podmínky ABF, a.s. pro pronájem reklamních
ploch a reklamní služby v PVA EXPO PRAHA

1. ABF, a.s. (dále jen „Pronajímatel“) je provozovatelem výstaviště PVA EXPO
PRAHA, Beranových 667, Praha-Letňany (dále jen „PVA EXPO PRAHA“).

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

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 zasláním obrázku/fotografie potvrzuje, že zveřejněním
nebudou neoprávněně zasažena autorská ani jiná práva či oprávněné
zájmy třetích osob. Objednatel uděluje ABF, a.s., IČ 63080575 nevýhradní licenci k užití obrázku/fotografie ke všem způsobům jejich užití,
v neomezeném rozsahu a s právem poskytnout podlicenci. Licence je
udělována pro území ČR, na dobu trvání majetkových autorských práv
a bez množstevního omezení. V rámci užití obrázku/fotografie je ABF,
a.s. oprávněna je užít vcelku nebo jejich část, nejen v jejich původní
podobě, ale i v upravené podobě, spojením s jinými autorskými díly
i s textem, obrazem, fotografií, obrazovým záznamem nebo zvukem.
V případě, že by užitím obrázku/fotografie byla poškozena jakákoliv
práva třetích osob, zavazuje se Objednatel nahradit nároky třetích
osob vzniklé z takového poškození. Objednatel se dále zavazuje, že
nebude jakkoli poškozovat zájmy PVA EXPO PRAHA nebo ABF, a.s.

3. Pronajímatel se zavazuje přenechat Objednateli k užívání objednanou
reklamní plochu dle oboustranně odsouhlasené 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. Pronajímatel má právo odmítnout přijetí objednávky, a to i bez uvedení důvodů.
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. 4 pracovní dny před
zahájením kampaně. Následně po skončení kampaně, nejpozději do
2 dnů, zajistí jejich odvoz na své náklady.
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.

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.
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Pro naše zákazníky nabízíme ubytování v několika partnerských zařízeních.
Clarion Congress Hotel Prague 4* se nachází pouhých 10 minut jízdy autem či přímým autobusem
č. 158 od PVA EXPO PRAHA Letňany a zároveň přímo na trase metra B – stanice Vysočanská,
s dobrou dostupností do centra Prahy. Je jediným hotelem v Praze, který kromě ubytování
a konferenčních prostor disponuje i relaxačním zázemím a nákupními možnostmi pod jednou
střechou. Právě díky dopravní dostupnosti a perfektním službám je vhodný pro individuální
návštěvníky i business klientelu. S kapacitou 559 pokojů včetně 25 luxusních apartmá jsme
vždy připraveni nabídnout Vám naše služby v průběhu konání veletrhů i mimo ně.

Hotel Blue Orange 4* je vyhlášen svojí přátelskou atmosférou. Nabízí Vám ubytování ve
12 dvoulůžkových pokojích – kuřáckých i nekuřáckých. Všechny pokoje jsou tzv. managerského
typu a jsou zařízeny moderně a účelně. Samozřejmostí vybavení každého pokoje je sociální
zařízení, LCD televizor, telefon, trezor, minibar a wifi (8 MBit/s) s připojením na internet. V rámci
ubytování můžete využít nadstandardních služeb health clubu (cardio fitness, posilovna, indoor
cycling, squash, golf, sauna, vířivka), případně využít služby osobních trenérů, které nejsou
zahrnuty v ceně ubytování. U hotelu se také nachází golfové hřiště na krátkou hru.

Hotel Duo 4* je komplex, který nabízí hostům širokou škálu služeb – ubytování, stravování,
konferenční služby a služby hotelového sportcentra. V roce 2014 se hotel podrobil rozsáhlé
rekonstrukci, během které se zrenovovaly veřejné prostory Lobby, restaurace Formanka, hlavní
hotelový vchod, kongresové centrum a 101 pokojů. Celkem hotel nabízí 642 klimatizovaných
pokojů v různých kategoriích s připojením k wifi. Stylová Restaurace Formanka se specializuje na tradiční českou, ale i mezinárodní kuchyni a nabízí pokrmy nejvybranějších chutí.
Flexibilní kongresové centrum hotelu nabízí celkem 11 konferenčních místností vybavených
nejmodernější technikou. V letních měsících je k dispozici posezení na slunečné letní terase
nebo v prostorné zahradě. Široký výběr služeb nabízí Sportcentrum, kde se nachází bowling
centrum s 12 dráhami, bazén, sauna, posilovna, ricochet, masáže a kosmetické studio.

Centrum Mariapoli je příjemné moderní kongresové a ubytovací zařízení v klidném prostředí,
vzdálené jen 10 minut autem od PVA EXPO PRAHA Letňany ve směru na Starou Boleslav.
K dispozici je 20 jedno- až čtyřlůžkových pokojů s vlastním sociálním příslušenstvím. Pokoje
jsou vybavené minibarem a telefonem, ve všech pokojích je bezplatné wifi připojení, na většině
pokojů je TV. Z některých pokojů je přímý vstup do zahrady, jiné mají vlastní balkon.

Podrobnější informace a kontakty: www.abf.cz sekce Ubytování

Nabídka ubytování

CZECH TRAVEL MARKET
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Nabídka hostesek

NABÍDKA HOSTESEK A PROMOTÉRŮ | | NAŠI LIDÉ PRACUJÍ ZA VÁS

Jsme Promoteri.eu, největší ryze česká agentura zaměřena na promotéry a hostesky působící po celé ČR a SR již
10 let. Na jakýchkoli místech (jako jsou eventy, opening party, školení, předváděcí, ale i kulturní a sportovní akce)
profesionálně zastoupíme vaši značku či odvětví, ve kterém působíte.
NEMÁTE LIDI KE STÁNKU? MY ANO!
Připravujete-li se prezentovat na různých akcích či výstavách jako PVA
Letňany a, potřebujete někoho reprezentativního a ochotného?
My se o vše postaráme. Připravíme kompletní odbavení celé akce,
zajistíme dokonalý chod stánku a oslovíme návštěvníky,
případně formou sales promotion zvýšíme prodeje.

JEN PROVĚŘENÍ A PROŠKOLENÍ LIDÉ
Díky uložené historii o veškerých uskutečněných akcích, své služby
vylepšujeme a akce tak pokrývají jen speciálně vyškolení lidé,
kteří procházejí několika úrovňovou edukací.
I díky tomu v nás získáte dlouhodobé spolupracovníky pro svoje kampaně
na podporu značky či produktů, které naši lidé přijímají za své.

Orientační ceník (konkrétní cena bude upřesněna podle konkrétních požadavků):

Hosteska / promotér.......................................... 180 Kč/hod
Zajištění................................................500 − 1 000 Kč/den

POŠLETE NEZÁVAZNOU POPTÁVKU
Zadejte svoji poptávku do našeho formuláře a my vám zašleme nezávaznou kalkulaci.

www.promoteri.eu/poptavka-klienta

Za tým Promoteri.eu
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Kontakty

Organizátor: ABF, a.s.
Beranových 667, 199 00 Praha 9 – Letňany,
PRACOVIŠTĚ:
ABF, a.s., Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 – Holešovice
Partner: Asociace cestovních kanceláří České republiky
Lípová 511/15, 120 00 Praha 2,
IČ: 17046980
Martin František Přívětivý
obchodní a marketingový ředitel
T: +420 225 291 126, M: +420 728 866 220
privetivy@abf.cz
Ing. Vanda Petrov
ředitelka obchodního týmu
T: +420 225 291 136, M: +420 739 003 144
petrov@abf.cz
Vlaďka Nyčová, DiS
manažerka veletrhu
T: +420 225 291 133, M: +420 733 599 681
e-mail: nycova@abf.cz
Mária Hartmannová
manažerka veletrhu
T: +420 225 291 265, M: +420 607 036 956
e-mail: hartmannova@abf.cz
Martina Prouzová
produkční
T: +420 225 291 138, M: +420 739 248 691
prouzova@abf.cz
Ilona Junusmetova
manažerka zahraničí
T:+420 225 291 185, M:+420 739 003 158
junusmetova@abf.cz
Jana Zahradníčková
manažerka technického oddělení
T: +420 225 291 115, M: +420 739 003 150
zahradnickova@abf.cz
Technický dispečink HELP LINE:
mobil: 728 866 221
(v termínu montáže a vlastní akce)
Jiřina Nováková
účetní, fakturantka
T: +420 225 291 144, M: +420 739 003 139
novakova@abf.cz

DODAVATELÉ SLUŽEB
Katalog:
Exponex, s.r.o.
Jitka Trávníčková
T: +420 538 700 431, M: +420 603 883 910
jtravnickova@exponex.cz
Gastroservis na expozice, občerstvení:
STONES CATERING, s.r.o.
Karolína Čiháková
T: +420 271 721 968, F: +420 286 850 979
M: +420 773 635 856
bezplatná linka: 800 600 631
karolina@stonescatering.cz, info@stonescatering.cz
Nabídka hostesek
Promoteri.eu:
Vít Krčmář
M: +420 800 225 227
info@promoteri.eu

