Pozvánka pro vystavovatele

2. 12. 2017
Celostátní prodejní výstava, rybářská atmosféra
pro všechny, co propadli krásám „Petrova cechu“
Prodejní výstava rybářských potřeb
Rybářské oblečení, obuv a vybavení do přírody
Krmení, nástrahy, návnady
Představení novinek na rok 2018
Prezentace rybářských svazů a škol a zájmových kroužků
Prezentace rybářských revírů jižních Čech
Pobyt u vody – lodě a lodní motory, bivaky, echoloty, sonary, nafukovací čluny
Gastronomie, ukázky zpracování a filetování ryb
Přednášky, soutěže, doprovodný program
Prezentace různých rybářských technik – kaprařina, plavaná, feeder, muškaření, vláčka, mořský rybolov
Trenažér se simulací sportovního rybolovu
Jižní Čechy – kraj rybníků, řek, lesů, malebných vesniček a krásné přírody patří
již neodmyslitelně k významným rybářským lokalitám v ČR. Je zde silná členská
rybářská základna a o kouzlo „Petrova cechu“ se zajímá čím dál více nových
zájemců. Chtěli bychom tímto prvním jednodenním ročníkem uspořádat výstavu,
která uspokojí, dle našeho názoru a názoru odborné veřejnosti, poptávku po
takové akci v našem regionu. Chceme prezentovat sportovní rybolov s
produkčním rybářstvím a kvalitním doprovodným programem pro návštěvníky,
vytvořit obchodní prostředí pro vystavovatele s možností „dohnat“ prodeje před
koncem roku – nákupy „pod stromeček“ s vánoční slevou ……
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Jihočeský rybářský den 2017
2. 12. 2017
Ceník ploch:
Krytá plocha do 10 m2
Venkovní plocha do 10 m2

3000 Kč (cena za celých 10 m²)

každých dalších započatých 10 m² = 3 000,- Kč

2 000 Kč (cena za celých 10 m²)

každých dalších započatých 10 m² = 2 000,- Kč
Uvedené ceny neobsahují DPH.

Možnosti doobjednání:
Montistánek

Parkovací karty

Billboardy

Přípojka vody

Permanentní
vstupenky

Prostorové poutače

Přípojka elektřiny

Internet

Rozsev letáků
a mnoho dalšího...

Pojďte si s námi „zarybařit“ v prosinci
na Výstaviště v Českých Budějovicích.
Pro více informací kontaktujte svého obchodního manažera.

