Výstaviště České Budějovice, 7. - 9. 11. 2019

OBJEDNÁVKOVÉ FORMULÁŘE PRO VYSTAVOVATELE

Seznam p íloh
1)
2)
3)
4)
4a)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)

Informace o vystavovateli, organizačně-produkční a platební podmínky
Objednávka - Technické služby - elektrická energie
Objednávka - Technické služby - přívod vody a odpadu
Objednávka - Technické služby - zavěšení, vysokozdvih, autojeřáb
Nákres stánku a zakreslení technických přívodů a zavěšení
Objednávka - Interiérový systémový stánek 1
Objednávka - Interiérový systémový stánek 2
Objednávka - Interiérový systémový stánek 3
Objednávka - Exteriérový systémový stánek
Atypický stánek
Katalog mobiliáře a doplňkového vybavení 1
Katalog mobiliáře a doplňkového vybavení 2
Katalog mobiliáře a doplňkového vybavení 3
Katalog mobiliáře a doplňkového vybavení 4
Objednávka - Mobiliář
Objednávka - Koberec
Objednávka - Límcový nápis a grafika
Objednávka - Audiovizuální vybavení
Objednávka - Přenosné prezentační systémy
Objednávka - Rostlinná dekorace
Potvrzení a schválení realizace expozice
Nedílnou součástí těchto objednávkových formulářů pro vystavovatele jsou
"Všeobecné obchodní podmínky pro účast" Výstaviště České Budějovice a.s. OP- C
Objednávkové formuláře a OP- C jsou dostupné na internetových stránkách
www.vcb.cz

Pořadatel:

Technická produkce a realizace:
EXPOSALE-CZ s.r.o., Školská 33/3, 250 92 Šestajovice, Česká republika
Kontaktní tel: +420 277 278 460, +420 770 139 795, e-mail: vcb@exposale.cz
www.exposale.cz
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Výstaviště České Budějovice, 7. - 9. 11. 2019

Informace o vystavovateli
TERMÍN ODESLÁNÍ FORMULÁØE:

VYSTAVOVATEL:

30 9 2019

Umístění / čís st n

Obchodní jméno:
Èíslo popisné:

Ulice:

Mìsto:

Stát:

PSÈ:
IČO:

Tel./mobil:

DIÈ:

E-mail:

Kontaktní osoba:

Internet:

Organizační pokyny a platební podmínky EXPOSALE-CZ s.r.o.
Po obdržení objednávkových formulářů zašle Exposale-CZ s.r.o. zálohovou fakturu ve výši 100%. Vyúčtování všech fakturovaných záloh bude provedeno v zúčtovací
faktuře po skončení veletrhu. Ceny jsou všude uváděny v Kč bez zákonem stanoveného DPH a všechny uvedené ceny služeb a půjčovného jsou za celou akci, pokud
není stanoveno jinak.
Platba faktur může být provedena bankovním převodem nebo platební kartou přes platební bránu -www.exposale.cz/gpwebpay .
Splatnost všech vystavených faktur, pokud na dané faktuře není uvedeno jinak, je 14 dní avšak nejpozději před začátkem montáže. V opačném případě Exposale-CZ
s.r.o. není povinen tuto službu poskytnout.
Na pozdní objednávky, objednané po 30.9.2019 až do začátku montáže, se bude uplatňovat příplatek za pozdní objednávku ve výši 50% z původní částky.
Dodatečné objednávky při montáži a během konání veletrhu jsou možné, ale na všechny bude uplatňován příplatek ve výši 100% z původní částky. Tyto objednávky
budou hrazeny předem ve správní budově Výstaviště České Budějovice v kanceláři Exposale-CZ s.r.o. v hotovosti anebo platební kartou.
Pozdní objednávky nemohou být garantovány, všechny budou dle možnosti potvrzovány individuálně dle aktuálních skladových zásob.
Každý vystavovatel, který si bude realizovat výstavní expozici sám anebo pomocí externí realizační firmy, je povinen nechat schválit projekt expozice u Exposale-CZ
s.r.o. zda odpovídá podmínkám pro realizaci uvedené na formuláři pro schválení expozice.
Přívody a odpady vody, přípojky elektro a veškeré spediční služby včetně VZV a jeřábů je možno objednat výhradně u Exposale-CZ s.r.o.
Nedílnou součástí těchto objednávkových formulářů pro vystavovatele jsou "Všeobecné obchodní podmínky pro účast" Výstaviště České Budějovice a.s. VOP VCB),
které jsou dostupné na www.vcb.cz.

Pro případ zrušení již objednaných technických služeb po 30.9.2019 se stanovují tyto stornovací podmínky - pokud vystavovatel zruší objednávku, zaplatí 30%
sjednané ceny realizace a technických služeb. Při zrušení objednávky 1 měsíc a méně před zahájením výstavy zaplatí vystavovatel 100% ceny.
V případě situací, které neřeší žádné ustanovení těchto FORMULÁŘŮ PRO VYSTAVOVATELE k objednání služeb na akci ,,Vzdělání a řemeslo 2019" se smluvní strany
budou řídit platným zněním Nového občanského zákoníku č.89/2012 Sb.
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ýstavní akce ,,Vzdělání a řemeslo 2019"

Datum:

Pořadatel:

Prosím, zaölete tento formuláø na e-mail:
vokata@vcb.cz
EXPOSALE-CZ s.r.o., Školská 33/3, 250 92 Šestajovice, Česká republika
Kontaktní tel: +420 277 278 460, +420 770 139 795, e-mail: vcb@exposale.cz
www.exposale.cz

Technická produkce a realizace:
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Objednávka

Technické sluûby - elektrická energie
U
Jméno spoleènosti:

IÈO:

Kontaktní osoba:

E-mail:

Telefon:

Umístění / číslo stánku:

Upozornìní:
n ní
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st ě.

tn

čn
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n

enkovní

čn

í

n

n t ní venkovní

Poèet:

a
900,- Kč / přípojka

příkon do 3,5 K

V

0 Kč
0 Kč
0 Kč

750,- Kč / přípojka

na vnitřní ploše
na venkovní ploše

montáž přípojky 230 V

P

30 9.2019

vratná záloha 1.000,- Kč

1.800,- Kč / akce

L N PE

montá přípojky 400

vnitřní / vněj í plocha

příkon do 10,5 k

1.000,- Kč / přípojka

vratná záloha 2.000,- Kč

3.750,- Kč / akce

- jištění 16A

příkon do 21 k

- jištění 32A

5.250,- Kč / akce

příkon do 42 k

- jištění 63A

10.250,- Kč / akce

Povinná kontrola elektrické instalace revizním technikem
Zap jčení elektrorozvaděče pro příkon 10,5 k
ontá ní proud - připojení 230

-L+

a 21 k /400

3.500,- Kč / po adovaný počet / akce

+ PE dříve ne v den před zahájením akce, resp. po celou dobu montá e - 3.500,- Kč

Všechny ceny jsou uváděny v Kč bez zákonem stanovené P .

Podmínky pro připojení a dodávky elektrické energie:

ELKEM A OBJEDNANÉ SLU BY
V

0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
1.000 Kč
0 Kč
0 Kč
1.000 Kč
0 Kč

1) Nedílnou součástí objednávky musí být podepsaný formulář č.1 a půdorysný plán rastr stánku s vyznačením míst přívodů. Pro zakreslení použijte prosím detailní plánek vaší výstavní plochy, viz
list 4a a po doplnění informací jej odešlete na e-mail info vcb.cz. V opačném případě si Exposale- s.r.o. vyhrazuje právo odmítnout realizaci objednávky.
2) Přípojky elektro do 3,5 k jsou ukončeny standardní 1f zásuvkou 230V. Přípojky od 10,5 k do 42 k jsou zakončeny 3f zásuvkou 400V.
3) V případě opakovaného výpadku jištění nebude možno el. instalaci uvést do provozu bez navýšení celkového příkonu. elkovým příkonem se rozumí součet příkonu všech spotřebičů
připojovaných na přípojku v souladu s projektovou dokumentací.
4) Elektrická instalace musí být před uvedením do provozu pod napětí) zkontrolována revizním technikem pověřeným Exposale- s.r.o. zda odpovídá výše uvedeným platným předpisům. jištěné
závady musí být odstraněny okamžitě. Při závažných porušeních platných uvedených předpisů nebudou el. zařízení připojena nebo popř. do již provozovaného zařízení bude dodávka proudu
přerušena. V těchto případech nedochází ke zpětné náhradě za zřízené přívody a instalace.
5) Vystavené exponáty a ostatní el. zařízení připojovaná k el. síti musí mít platné revizní zprávy, popř. osvědčení o jakosti apod. Vystavovatel plně zodpovídá za jejich bezpečný provoz a za
případné škody provozem těchto zařízení způsobené.
6) Přípojky realizuje výhradně smluvní firma společnosti Exposale- s.r.o. Přípojky jsou zapůjčeny formou pronájmu. Pro případ nelegálního napojení vystavovatelem na elektrickou sí se sjednává
smluvní pokuta 5.000,- Kč. Vystavovatel je povinen pověřit provedením elektroinstalace stánku pouze odbornou firmu s oprávněním dle vyhl. č. 20 79 b. a ivnostenským listem.
7) Rozvaděč expozice připojuje firma provádějící el. instalaci stánku. Montáž vnitřní el. instalace expozice může provést
a) Exposale- s.r.o.
b) Vlastní elektro odborný personál výstavní firmy nebo třetí - realizační firma za těchto podmínek
- vystavovatel je plně zodpovědný za provedení a stav vnitřní el. instalace. Instalační práce musí být provedeny v souladu s elektrotechnickými předpisy a ustanoveními norem v současné době
platných v ČR a " měrnicí pro zřizování a provoz prozatímních el. zařízení" v areálu Výstaviště České Budějovice a.s. O způsobilosti el. zařízení a předmětů vyrobených dle jiných předpisů, např.
IN, V E, EN, IE rozhoduje revizní technik Exposale- s.r.o. v rámci provádění výchozí revize. Montáž vnitřní el. instalace expozice smí provádět pouze odborná firma s koncesí a živnostenským
oprávněním pro montáž el. instalace dodavatelským způsobem. Vystavovatel přebírá plné ručení za škody, jež mohou vzniknout na objektech Výstaviště České Budějovice a.s., expozicích a
exponátech spoluvystavovatelů vadnou nebo nedostatečnou montáží el. instalace jím provedené.
8) El. proud se dodává do dohotoveného a zkontrolovaného zařízení již v průběhu jednoho dne před zahájením výstavy. e nepřípustné poskytovat elektřinu nebo jiná energetická média
dalšímu subjektu, např. sousednímu vystavovateli zákon 458 2000 b.). Nedodržení této zásady může být řešeno postihem - vypnutím elektřiny nebo příslušného energetického média bez náhrady.
9) oučástí přívodu elektrické energie poskytnutého Exposale- s.r.o. není zapojení strojů. a připojení exponátu zodpovídá vystavovatel.
10) Termíny a navýšení ceny za pozdní objednání a storno poplatky služeb jsou uvedeny v Organizačních a platebních podmínkách na listu č.1 této přihláškové dokumentace.

Datum :
Pořadatel:

Prosím, zaölete tento formuláø na e-mail:
vokata@vcb.cz
EXPOSALE-CZ s.r.o., Školská 33/3, 250 92 Šestajovice, Česká republika
Kontaktní tel: +420 277 278 460, +420 770 139 795, e-mail: vcb@exposale.cz
www.exposale.cz

Technická produkce a realizace:
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Objednávka

Technické sluûby - pøívod vody a odpadu:
30.9

U
Jméno spoleènosti:

IÈO:

Kontaktní osoba:

E-mail:

Telefon:

Umístění / číslo stánku:
Deadline :

Upozornìní: pro venkovní pøípojky Vám bude ve fakturaci úètována vratná záloha 2 000 Kè na pøípojku. Vyrovnání bude v závìreèné faktuøe.
í
a pa
do 1/2 k jednomu spotřebiči (např. kuchy ka) včetně spotřeby
vnitřní plocha připojení
odběr vody
3.500,- Kč
800,- Kč
vnější plocha připojení
vratná záloha 2.000,- Kč
3.900,- Kč
odběr vody
800,- Kč

Poèet:

0 Kč
0 Kč

ip ní r
p
ič na vnitřní a venkovní ploše k přívodu a odpadu vody do vzdálenosti 1m od
rozbočky (např. myčka) včetně spotřeby vody
připojení
2.500,- Kč
odběr vody
800,- Kč

0 Kč

ELKEM A OBJEDNANÉ SLU BY
V

0 Kč
0 Kč

Všechny ceny jsou uváděny v Kč bez zákonem stanovené P .
Podmínky pro připojení přívod a odpad vody
1) Nedílnou součástí objednávky musí být vyplněný a podepsaný formulář č.1 a půdorysný plán rastr stánku s vyznačením míst přívodů. Pro zakreslení použijte,
prosím, detailní plánek vaší výstavní plochy, viz list 4a a po doplnění informací jej odešlete na e-mail info vcb.cz. V opačném případě si Exposale- s.r.o.
vyhrazuje právo odmítnout realizaci objednávky.
2) Přívod vody bude zprovozněn v den před zahájením akce.
3) e nepřípustné poskytovat vodu dalšímu subjektu, např. sousednímu vystavovateli zákon 458 2000 b.). Nedodržení této zásady může být řešeno postihem vypnutím vody bez náhrady.
4) Přípojky realizuje výhradně smluvní firma společnosti Exposale- s.r.o. Přípojky jsou zapůjčeny formou pronájmu. Pro případ nelegálního napojení
na vodovodní sí anebo za poskytnutí vody dalšímu subjektu se sjednává smluvní pokuta 5.000,- Kč.
5) Termíny a navýšení ceny za pozdní objednání a storno poplatky služeb jsou uvedeny v Organizačních a platebních podmínkách na listu č.1 této
přihláškové dokumentace.

Datum :

Pořadatel:

Prosím, zaölete tento formuláø na e-mail:
vokata@vcb.cz
EXPOSALE-CZ s.r.o., Školská 33/3, 250 92 Šestajovice, Česká republika
Kontaktní tel: +420 277 278 460, +420 770 139 795, e-mail: vcb@exposale.cz
www.exposale.cz

Technická produkce a realizace:
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Objednávka

Technické sluûby - zavìöení, vysokozdvih, autojeøáb:
U
Jméno spoleènosti:

30 9

9

IÈO:

Kontaktní osoba:

E-mail:

Telefon:

Umístění / číslo stánku:

Závìsn˝ systém
oka k zavìöení napø. reklamních panelù s maximálním zatíûením 50 kg na 1 závìsn˝ bod
Pronájem 1 závìsného oka na celou dobu v˝stavy : 3.000,- Kè

Poûadovan˝ poèet ok

Celková cena:

0

Závìsn˝ systém bude pøedán se spuötìn˝mi lany. lastní zavìöení si vystavovatel objedná níûe.
Certifikované kladkostroje - kočky, dodá vystavovatel dle domluvy s dodavatelem před montá í na určenou adresu.
Závìöení panelu
cena: 0,- Kè / m n. Pøedpokládané datum zavìöení:
Přesný čas zavěšení bude domluven mezi objednavatelem a odpovědným pracovníkem Exposale-CZ s.r.o.
a
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Všechny ceny jsou uváděny v Kč bez zákonem stanovené DPH a jsou účtovány za každých započatých 15 min.
Podmínky pro instalaci závěsného systému a objednání manipulační techniky

Nedílnou součástí objednávky musí být vyplněný a podepsaný formulář č.1 a pro objednání závěsného systému ještě půdorysný plán/rastr stánku s vyznačením
míst zavěšení. Pro zakreslení použijte, prosím, detailní plánek vaší výstavní plochy, viz list 4a a po doplnění informací jej odešlete na e-mail info@vcb.cz. V opačném
případě si Exposale-CZ s.r.o. vyhrazuje právo odmítnout realizaci objednávky. Závěsný systém bude připraven během prvního dne montáže výstavy. Je nepřípustné
poskytovat závěsný systém dalšímu subjektu, např. sousednímu vystavovateli (zákon 458/2000 Sb.). Nedodržení této zásady může být řešeno postihem 5.000,- Kč.
Instalaci závěsného systému a služby manipulační techniky realizuje výhradně smluvní firma společnosti Exposale-CZ s.r.o. Závěsy jsou zapůjčeny formou pronájmu.
Během předčasné montáže, montáže a demontáže výstavy nebude do areálu z důvodu bezpečnosti a omezené kapacitě obslužných komunikací do areálu
vpuštěna žádná manipulační a zdvihací technika, která nebude povolena Exposale-CZ s.r.o.
Manipulační a zdvihací technika bude v provozu během montáže a demontáže. Mimo tuto dobu je možno techniku objednat, avšak bude účtován příplatek 50%.
Termíny a navýšení ceny za pozdní objednání a storno poplatky služeb jsou uvedeny v Organizačních a platebních podmínkách na listu č.1 této přihláškové
dokumentace.

Datum :

Pořadatel:

Prosím, zaölete tento formuláø na e-mail:
vokata@vcb.cz
EXPOSALE-CZ s.r.o., Školská 33/3, 250 92 Šestajovice, Česká republika
Kontaktní tel: +420 277 278 460, +420 770 139 795, e-mail: vcb@exposale.cz
www.exposale.cz

Technická produkce a realizace:
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Rastr
e

n

a zakreslení umístění technických přívodů a zavěšení
30 9

U
Jméno spoleènosti:

IÈO:

Kontaktní osoba:

E-mail:

Telefon:

Umístění / číslo stánku:

Prosím zakreslete schéma Vaöeho stánku do møíûky, s oznaèením ulièek, okolních stánkù a míst, kde chcete mít umístìny pulty,
vitríny a dále v pøípadì potøeby umístìní závìsn˝ch bodù a pøípojek elektøiny a vody.

1x1m

stìna

závìsn˝
bod

pøípojka
vody

elektrická
zásuvka

pult

vitrína

vitrína

dveře

rozvaděč
400

Datum :

Pořadatel:

Prosím, zaölete tento formuláø na e-mail:
vokata@vcb.cz
EXPOSALE-CZ s.r.o., Školská 33/3, 250 92 Šestajovice, Česká republika
Kontaktní tel: +420 277 278 460, +420 770 139 795, e-mail: vcb@exposale.cz
www.exposale.cz

Technická produkce a realizace:

9
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Výstaviště České Budějovice, 7. - 9. 11. 2019

Objednávka
Interiérov˝ systémov˝ stánek
30.9

U
Jméno spoleènosti:

IÈO:

Kontaktní osoba:

E-mail:

Telefon:

místění / číslo stánku:

Interiérov˝ systémov˝ stánek - typ A

Cena obsahuje:

realizaci základní stavby vè. límce s nápisem (max.20 písmen)
koberec öed˝
1x informaèní pult 1x0,5/1m
zázemí s regálem (kromì varianty A4)
vìöák, odpadkov˝ koö

varianta A9 - 3x3 m
cena: 10 800,- Kè

Cena neobsahuje:
3m

registraèní poplatek, pronájem plochy, technické služby přípojky
elektro a vody...) dveře, mobiliář

varianta A4 - 2x2 m

3m

cena: 5 350,- Kè

infopult

2m

2m

varianta A20 - 5x4 m

infopult

cena: 22 900,- Kè

varianta A12 - 3x4 m
cena: 14 100,- Kè

varianta A15 - 5x3 m

5m

cena: 17 400,- Kè
5m

4m

4m
3m

3m

infopult

infopult

Všechny ceny jsou uváděny v Kč bez zákonem stanovené P .

dí no

o

í ob dn

infopult

íb

n n

od

n o

Datum :

Pořadatel:

Prosím, zaölete tento formuláø na e-mail:
vokata@vcb.cz
EXPOSALE-CZ s.r.o., Školská 33/3, 250 92 Šestajovice, Česká republika
Kontaktní tel: +420 277 278 460, +420 770 139 795, e-mail: vcb@exposale.cz
www.exposale.cz

Technická produkce a realizace:
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Objednávka
Interiérov˝ systémov˝ stánek 2
TERMÍN ODESLÁNÍ FORMULÁŘE: do 30.9.2019
Jméno spoleènosti:

IÈO:

Kontaktní osoba:

E-mail:

Telefon:

Umístění / číslo stánku:

Interiérov˝ systémov˝ stánek - typ A
varianta A25 - 5x5 m,

varianta A24 - 6x4 m

cena 28 400,- Kè

cena: 27 300,- Kè

5m

6m

Cena obsahuje:

4m

realizaci základní stavby vč. límce s nápisem (max.20 písmen)
koberec šedý
1x informační pult 1 x 0,5/1m
zázemí s regálem
věšák, odpadkový koš

5m

infopult

infopult

Cena neobsahuje:

registrační poplatek, pronájem plochy,
technické služby (přípojky elektro, vody...), dveře, mobiliář

varianta A30 - 5x6 m

varianta A36 - 6x6 m

cena: 33 900,- Kè

Pokud vám nevyhovuje stánek
otevøen˝ pouze z 1 strany,
zvolte dalöí moûnost:

cena 40 500,- Kè

6m

stánek otevøen˝ ze 2 stran

6m

5m

6m

stánek otevøen˝ ze 3 stran
infopult

infopult

Všechny ceny jsou uváděny v Kč bez zákonem stanovené DPH. Nedílnou součástí objednávky musí být vyplněný a podepsaný formulář č.1.

Datum :

Pořadatel:

Prosím, zaölete tento formuláø na e-mail:
vokata@vcb.cz
EXPOSALE-CZ s.r.o., Školská 33/3, 250 92 Šestajovice, Česká republika
Kontaktní tel: +420 277 278 460, +420 770 139 795, e-mail: vcb@exposale.cz
www.exposale.cz

Technická produkce a realizace:
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Objednávka
Interiérov˝ systémov˝ stánek 3
TERMÍN ODESLÁNÍ FORMULÁŘE: do 30.9.2019
Jméno spoleènosti:

IÈO:

Kontaktní osoba:

E-mail:

Telefon:

Umístění / číslo stánku:

Interiérov˝ systémov˝ stánek - typ B
7m

varianta B28 - 7x4 m, cena: 43 500,- Kè

regál

Cena obsahuje:

koö

4m

Základní v˝öka expozice: 2,87m

realizace stavby
2x kulat˝ stùl
8x ûidle
6x bodové osvìtlení
1x zásuvka 230V (2kW)
1x odpadkov˝ koö
1x ûidle barová “Z”

koberec dle vzorníku
1x regál
1x informaèní pult 1x0,5/1m
1x vìöák
grafika/ polep folií ORACAL dle
vzorníku

Cena neobsahuje:

registraèní poplatek, pronájem plochy, technické pøípojky

infopult

Interiérov˝ systémov˝ stánek - typ C
varianta C30 - 6x5 m, cena: 45 500,- Kè

6m

Cena obsahuje:

5m

realizace stavby
1x kulat˝ stùl
4x ûidle
3x bodové osvìtlení
1x zásuvka 230V (2kW)
1x odpadkov˝ koö
1x ûidle barová “Z”

koberec dle vzorníku
1x regál
1x informaèní pult 1x0,5/1m
1x vìöák
1x banner (1,1x3m)
grafika/polep folií ORACAL dle
vzorníku

Cena neobsahuje:

registraèní poplatek, pronájem plochy, technické pøípojky

Základní v˝öka expozice: 4,37m

infopult

Interiérov˝ systémov˝ stánek - typ D
7m

t
ul

p
fo
in

vitrína

varianta D42 - 6x7 m, cena: 85 500,- Kè
Cena obsahuje:

vitrína

in
fo
p

Základní v˝öka expozice: 2,87m

ul
t

6m

realizace stavby
4x kulat˝ stùl
16x ûidle
6x bodové osvìtlení
1x zásuvka 230V (2kW)
2x ûidle barová “Z”
1x odpadkov˝ koö
2x vitrína 100x50x300

koberec dle vzorníku
1x regál
1x informaèní pult 1x0,5/1m
1x vìöák
1x banner (2,88x1,89m)
grafika/ polep folií ORACAL dle
vzorníku

Cena neobsahuje:

registraèní poplatek, pronájem plochy, technické pøípojky

Všechny ceny jsou uváděny v Kč bez zákonem stanovené DPH. Nedílnou součástí objednávky musí být vyplněný a podepsaný formulář č.1.

Datum :

Pořadatel:

Prosím, zaölete tento formuláø na e-mail:
vokata@vcb.cz
EXPOSALE-CZ s.r.o., Školská 33/3, 250 92 Šestajovice, Česká republika
Kontaktní tel: +420 277 278 460, +420 770 139 795, e-mail: vcb@exposale.cz
www.exposale.cz

Technická produkce a realizace:
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Objednávka
Exteriérov˝ systémov˝ stánek
TERMÍN ODESLÁNÍ FORMULÁŘE: do 20.9.2019
Jméno spoleènosti:

IÈO:

Kontaktní osoba:

E-mail:

Telefon:

místění / číslo stánku:

Exteriérov˝ systémov˝ stánek - typ E
Cena obsahuje:
realizaci stavby expozice
konstrukci systémového stánku ima nebo Monti
bílé panely v˝öka 2,5m, støecha
název firmy na límci (èerná písmena)
koberec - barva öedá
bodová svìtla

Cena neobsahuje:
registraèní poplatek, pronájem plochy
technické služby přípojky elektro a vody, závěsný systém,
manipulační techniku...)

Moûnost dovybavení:
Vybranou expozici lze po dohodì upravit, dovybavit dalöím nábytkem, AV
technikou, dalöí grafikou atd. dle poûadavkù klienta, viz. Objednávkové
formuláře technických služeb pro vystavovatele firmy Exposale- s.r.o.

Ilustraèní foto

varianta E9 - 3x3 m
varianta E18 - 6x3 m
varianta E27 - 9x3 m

Zaökrtnìte prosím poûadovanou variantu.
Na ámi zvolenou variantu vyhotovíme individuální kalkulaci.
dí no

o

í ob dn

íb

n n

od

n o

varianta EXTRA

Datum :

Pořadatel:

Prosím, zaölete tento formuláø na e-mail:
vokata@vcb.cz
EXPOSALE-CZ s.r.o., Školská 33/3, 250 92 Šestajovice, Česká republika
Kontaktní tel: +420 277 278 460, +420 770 139 795, e-mail: vcb@exposale.cz
www.exposale.cz

Technická produkce a realizace:

9
Výstaviště České Budějovice, 7. - 9. 11. 2019

Atypick˝ stánek
Pokud máte zájem o atypick˝ stánek, rádi vám pøipravíme designov˝ návrh a jeho kalkulaci nebo pøipravíme kalkulaci
vaöeho vlastního návrhu. Pro více informací nás do 30 9. 2019 kontaktujte na:

vcb@exposale.cz
Zde uvádíme ukázky naöí práce z pøedchozích v˝stav. Více naleznete na naöich webov˝ch stránkách:

www.exposale.cz/fotogalerie

Prosím, kontaktujte nás do 30.9. 2019
na e-mailu: vcb@exposale.cz

Pořadatel:

Technická produkce a realizace:
EXPOSALE-CZ s.r.o., Školská 33/3, 250 92 Šestajovice, Česká republika
Kontaktní tel: +420 277 278 460, +420 770 139 795, e-mail: vcb@exposale.cz
www.exposale.cz
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Katalog mobiliáøe a doplòkového vybavení
idle dřevěná
polstrovaná
č. 102
150,- Kè/akce/ks

éidle polstrovaná,
modrá
č. 103
600,- Kè/akce/ks

Køeslo konferenèní ko enkové
chrom, béûové
č. 104
1 760,- Kè/akce/ks

Køeslo koûenkové
èerné
č. 105
1 760,- Kè/akce/ks

éidle koûenka
chrom, bílá, černá
č. 106
350,- Kè/akce/ks

éidle plastová zahradní
bílá
č. 107
250,- Kè/akce/ks

éidle konferenèní plastová
chrom, bílá

éidle lamino
chrom, bílá
č. 109
350,- Kè/akce/ks

éidle plastová - design
bílá, èerná
č. 110
550,- Kè/akce/ks

éidle plastová - atyp
chrom, bílá
č. 111
550,- Kè/akce/ks

idle plastová
chrom, bílá
č. 112
600,- Kè/akce/ks

idle konferenční
plastová, černá
č. 113
Kč

idle rozkládací
zahradní, bílá
č. 114
300,- Kè/akce/ks

idle rozkládací
zahradní, døevo
č. 115
300,- Kè/akce/ks

éidle polstrovaná
chrom, èerná
č. 101
240,- Kè/akce/ks

č. 108
400,- Kè/akce/ks

idle barová - typ Z
č. 117
Kč

idle barová
typ BOMBO
č. 116
500,- Kè/akce/ks

idle barová s opěrkou
č. 118
Kč

Všechny ceny jsou uváděny v Kč bez zákonem stanovené P .

Objednávka mobiliáøe na stranì 14
Pořadatel:

EXPOSALE-CZ s.r.o., Školská 33/3, 250 92 Šestajovice, Česká republika
Kontaktní tel: +420 277 278 460, +420 770 139 795, e-mail: vcb@exposale.cz
www.exposale.cz

Technická produkce a realizace:
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Katalog mobiliáøe a doplòkového vybavení
Pohovka
bílá
rozměry: 180cmx88cm/66cm
č. 121
1 00 č
e s

Křeslo semi ové
modré
č. 119
1 60 č
e s

Křeslo čalouněné
modré
č. 120
2 025 č
e s

Taburetka hranatá
ko ená, bílá
č. 122
550 č
e s

Taburetka kulatá
pr měr 40cm, v. 35cm
ko enka, bílá
č. 123
300 č
e s

St l plastový bílý - kulatý
č. 201
2 0,- Kè/akce/ks

St l lamino
rozměry: 80x80cm/70cm
chrom, bílý
č. 202
50 č
e s

St l lamino
rozměry 120x80cm/70cm
chrom, bílý
č. 203
550 č
e s

Stolek dřevěný
rozměr: 50x50 cm
č. 204
250,- Kè/akce/ks

St l lamino
rozměry: 80x80cm/70cm
dřevo
č. 205
50 č
e s

St l lamino
rozměry: 120x80cm/70cm
dřevo
č. 206
550 č
e s

St l kulatý
rozměry: 80cm/70cm bílý
č. 207
50 č
e s

St l kulatý
rozmìry: 80cm/70cm
bílý, chrom
č. 208
50 č
e s

St l barový, kulatý
rozmìry: 60cm/115cm
bílý, chrom
č. 209
450,- Kè/akce/ks

St l p lkruh ke stěně
rozměry: 80cm/115cm
bílý, chrom
č. 210
50 č
e s

Komoda s policí
rozměry: 80cmx40cm/70cm
bílá, černá, zamykací
č. 301
600 č
e s

Komoda s policí
rozměry: 65cmx55cm/32cm
bílá, zamykací
č. 302
50 č
e s

Pivní set - 2 lavice + st l
č.211
500,- Kè/akce/ks

Všechny ceny jsou uváděny v Kč bez zákonem stanovené P .

Objednávka mobiliáøe na stranì 14
Pořadatel:

Technická produkce a realizace:
EXPOSALE-CZ s.r.o., Školská 33/3, 250 92 Šestajovice, Česká republika
Kontaktní tel: +420 277 278 460, +420 770 139 795, e-mail: vcb@exposale.cz
www.exposale.cz
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Katalog mobiliáøe a doplòkového vybavení 3
itrína systém
skleněná
rozměry: 100x50cm/80cm
č. 304
1 350 č
e s

Pult systém
1 polička
rozměry: 100x50cm/115cm
č. 305
600,- Kè/akce/ks

itrína systém
2 skleněné poličky
rozměry: 100x50cm/250cm
č. 306
26
Kč

itrína systém
2 skleněné poličky
rozměry: 100x100cm/250cm
č. 307
29 0 č
e s

Kuchy ka s ohřevem
č. 310
3 000 č
e s

re ál P
jednodilný
č. 308
135 č
e s

re ál P
dvoudilný
č. 309
195 č

veře systém
shrnovací, zamykací
rozměry: 100x250cm
č. 311
25 0 č
e s

ě ák stojanový
chrom

ìöák nástěnný, systém
č. 402
200,- Kè/akce/ks

Slunečník vč. podstavce
č. 403
00,- Kè/akce/ks

Lednice 240l
č. 502
2 000,- Kè/akce/ks

Lednice 500l
č. 503
3 300 č
e s

Pult
dřevěná vrchní deska
č. 303
00,- Kè/akce/ks

č. 401
250,- Kè/akce/ks

Lednice 110l
č. 501
1 100,- Kè/akce/ks

e s

Chladící box
nízký

Chladící vitrína
vysoká, sklěněná
č. 504
16 000,- Kè/akce/ks

č. 505
1 000,- Kè/akce/ks

razák vysoký
nerez
č. 506
19 500,- Kè/akce/ks

Všechny ceny jsou uváděny v Kč bez zákonem stanovené P .

a mobiliáøe na stranì 14
Pořadatel:

Technická produkce a realizace:
EXPOSALE-CZ s.r.o., Školská 33/3, 250 92 Šestajovice, Česká republika
Kontaktní tel: +420 277 278 460, +420 770 139 795, e-mail: vcb@exposale.cz
www.exposale.cz
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Katalog mobiliáøe a doplòkového vybavení

Kávovar na kapsle - Lavazza
kapsle, mléko a cukr - dle
domluvy
č. 507

ikrovlnná trouba
č. 508
0,- Kè/akce/ks

Rychlovarná konvice
č. 509
300,- Kè/akce/ks

1 500,- Kè/akce/ks

Ko odpadkový
bílý

Ko odpadkový
bio

č. 404
60,- Kè/akce/ks

č. 405
60,- Kè/akce/ks

Ko odpadkový
popelnice
č. 406
250,- Kè/akce/ks

Stojan na prospekty
typ L TSTA
č. 407
Kč

Stojan na prospekty
typ
E
č. 408
Kč

Stojan vymezovací
bílý
č. 409
60,- Kè/akce/ks

Vodobar s ohøevem
č. 410
800,- Kè/akce/ks

arel vody 19l
do vodobaru
č. 410a
250

č

odové světlo
č. 510
150,- Kè/akce/ks

e s

Dalöí vybavení:
Polička do systému: laminátová, obdélníková, 30 x 100cm, č. 312, e

50

č

Polička do systému: laminátová, obdélníková, variabilní sklon, 30 x 100cm, č. 313 e
Prodlu ovací kabel: 3m, č. 511, e
Prodlu ovací kabel: 5m, č. 512, e

150

č

1 0

č

e s
550

č

e s

e s
e s

ednovařič: 1.500

, č. 513, e

300

č

e s

vouvařič: 2.300

, č. 514, e

00

č

e s

Všechny ceny jsou uváděny v Kč bez zákonem stanovené P .

Objednávka mobiliáøe na stranì 14
Pořadatel:

Technická produkce a realizace:
EXPOSALE-CZ s.r.o., Školská 33/3, 250 92 Šestajovice, Česká republika
Kontaktní tel: +420 277 278 460, +420 770 139 795, e-mail: vcb@exposale.cz
www.exposale.cz
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Objednávka
Mobiliáø
U
Jméno spoleènosti:

30 9

9

IÈO:

Kontaktní osoba:

E-mail:

Telefon:

Èíslo stánku:

Uveïte èísla, poèty a ceny Vámi vybraného mobiliáøe:
Objednávám mobiliáø èíslo:

ks

č/

/ s

0 Kč

Objednávám mobiliáø èíslo:

ks

č/

/ s

0 Kč

Objednávám mobiliáø èíslo:

ks

č/

/ s

0 Kč

Objednávám mobiliáø èíslo:

ks

č/

/ s

0 Kč

Objednávám mobiliáø èíslo:

ks

č/

/ s

0 Kč

Objednávám mobiliáø èíslo:

ks

č/

/ s

0 Kč

Objednávám mobiliáø èíslo:

ks

č/

/ s

0 Kč

Objednávám mobiliáø èíslo:

ks

č/

/ s

0 Kč

Objednávám mobiliáø èíslo:

ks

č/

/ s

0 Kč

Objednávám mobiliáø èíslo:

ks

č/

/ s

0 Kč

Objednávám mobiliáø èíslo:

ks

č/

/ s

0 Kč

0 Kč
Doplòující informace:

Všechny ceny jsou uváděny v Kč bez zákonem stanovené P .

dí no

o

í ob dn

íb

n n

od

n o

Objednávky mobiliáøe do vyèerpání zásob.
Mobiliáø bude zavezen do expozice den pøed zahájením veletrhu.

Datum :

Pořadatel:

Prosím, zaölete tento formuláø na e-mail:
vokata@vcb.cz
EXPOSALE-CZ s.r.o., Školská 33/3, 250 92 Šestajovice, Česká republika
Kontaktní tel: +420 277 278 460, +420 770 139 795, e-mail: vcb@exposale.cz
www.exposale.cz

Technická produkce a realizace:
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Objednávka
Koberec
U
Jméno spoleènosti:

30 9

IÈO:

Kontaktní osoba:

E-mail:

Telefon:

místění / číslo stánku:

Standardní öed˝ koberec è. 211 je v cenì systémového stánku.
st n

ní

st á s

s

.

č. 065

è. 2389

è. 033

è. 064

è. 021

è. 035

è. 052

è. 307

č. 037

è. 055

è. 032

è. 022

Změna barvy koberce u systémových stánků:
Koberec è.:

Cena doplatek 80,- Kè/m2

0 Kč

Objednání koberce bez realizace stavby:
Cena

Koberec è.:

0,- Kè/m2

Všechny ceny jsou uváděny v Kč bez zákonem stanovené P .

0 Kč

dí no

o

í ob dn

íb

n n

od

n o

Datum :

Pořadatel:

Prosím, zaölete tento formuláø na e-mail:
vokata@vcb.cz
EXPOSALE-CZ s.r.o., Školská 33/3, 250 92 Šestajovice, Česká republika
Kontaktní tel: +420 277 278 460, +420 770 139 795, e-mail: vcb@exposale.cz
www.exposale.cz

Technická produkce a realizace:
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Objednávka
Límcov˝ nápis a grafika
U
Jméno spoleènosti:

30 9

9

IÈO:

Kontaktní osoba:

E-mail:

Telefon:

místění / číslo stánku:

V cenì systémového balíèku je název spoleènosti, kter˝ bude natiötìn na horní límec.
P
Arial Bold, velká písmena, èerná barva.
Prosím, vepiöte jméno Vaöí spoleènosti do políèek níûe, maximálnì 20 znakù:

Logo, šířka 60 cm, samolepicí f lie, řezaná grafika

700,- Kč / m2

0 Kč

400,- Kč / bm

0 Kč

Tisk na PV plachtu - banner

1 200,- Kč / m2

0 Kč

Tisk na samolepicí f lii - systémový pult 90 x 100 cm

1 150,- Kč / ks

0 Kč

Tisk na samolepicí f lii - systémový panel 90 x 225,5 cm

2 500,- Kč / ks

0 Kč

na pult, welcome desk nebo prvek na systémovém panelu)

Tisk na samolepicí f lii - límec - výška 310 mm

k individuálnímu nacenění
k individuálnímu nacenění

al í tisky

P

š

V š

0 Kč

š

Prosím zaölete Vaöe logo ve formátu EPS se specifikací barev v rámci palety PANTONE. Pokud poûadujete tisk jeötì jiné grafiky neû pouze
loga, zaölete tiskov˝ soubor ve formátu EPS nebo PDF v minimálním rozliöení 200 DPI.
Jiné neû v˝öe uvedené poloûky jsou k dispozici na vyûádání.
Všechny ceny jsou uváděny v Kč bez zákonem stanovené P .
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Datum :

Pořadatel:

Prosím, zaölete tento formuláø na e-mail:
vokata@vcb.cz
EXPOSALE-CZ s.r.o., Školská 33/3, 250 92 Šestajovice, Česká republika
Kontaktní tel: +420 277 278 460, +420 770 139 795, e-mail: vcb@exposale.cz
www.exposale.cz

Technická produkce a realizace:

Výstaviště České Budějovice, 7. - 9. 11. 2019

Objednávka
Audiovizuální vybavení
U
Jméno spoleènosti:

30 9

9

IÈO:

Kontaktní osoba:

E-mail:

Telefon:

místění / číslo stánku:

TV LE
42"/ 50"/ 60"

Dataprojektor

TV stojan

LE T 42 , ull

107 cm

600 Kč/den x 3 dní 1 800,- Kč/akce

0 Kč

LE T 50 , ull

126 cm

730 Kč/den x 3 dní 2 190,- Kč/akce

0 Kč

LE T 60 , ull

152 cm

1 100 Kč/den x 3 dní 3 300,- Kč/akce

0 Kč

Plazmové T / Stěny - Seamless obrazovky
Stojan na T 42 - 50 , vý ka 170 cm
ata projektor

k individuálnímu nacenění dle a í specifikace

300 Kč/den x 3 dní 900,- Kč/akce

0 Kč

k individuálnímu nacenění dle a í specifikace

LC monitor 32
LC monitor - Touch Screen 15 - 22
Touch creen využívá pouze operační systém M
indows)

Stojan na Touch Screen - bílý

300 Kč/den x 3 dní 900,- Kč/akce

0 Kč

900 Kč/den x 3 dní 2 700,- Kč/akce

0 Kč

250 Kč/den x 3 dní 750,- Kč/akce

0 Kč

0 Kč
Jiné neû v˝öe uvedené vybavení je k dispozici na vyûádání, prosím zaölete Vaöe poûadavky na níûe uveden˝ e-mail a my pøipravíme individuální nacenìní.
Všechny ceny jsou uváděny v Kč bez zákonem stanovené P .
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Datum :

Pořadatel:

Prosím, zaölete tento formuláø na e-mail:
vokata@vcb.cz
EXPOSALE-CZ s.r.o., Školská 33/3, 250 92 Šestajovice, Česká republika
Kontaktní tel: +420 277 278 460, +420 770 139 795, e-mail: vcb@exposale.cz
www.exposale.cz

Technická produkce a realizace:

Výstaviště České Budějovice, 7. - 9. 11. 2019

Objednávka
Pøenosné prezentaèní systémy
U
Jméno spoleènosti:

30 9

IÈO:

Kontaktní osoba:

E-mail:

Telefon:

místění / číslo stánku:

Vybavení po zakoupení zùstává vystavovateli.
Rovná stìna POP - UP s pultem 3 x 2,3m - ceny:
S grafikou z jedné strany 22 500,- Kè

0 Kč
0 Kč

S grafikou z obou stran 29 500,- Kè
Grafika na pult 3 500,- Kè

0 Kč

Pult je souèástí zboûí a slouûí zároveò jako pøepravní o al.
Oblá stìna POP - UP s pultem 3 x 2,3m - ceny:
S grafikou z jedné strany 24 500,- Kè

0 Kč

S grafikou z obou stran 31 500,- Kè

0 Kč
0 Kč

Grafika na pult 3 500,- Kè
Pult je souèástí zboûí a slouûí zároveò jako pøepravní o al.

Pult Counta
ö. 1m x v. 2,3m - cena vè. grafiky 7 950,- Kè

0 Kč
R
U
. 0,8m x v. 2m - cena vč. rafiky 3 250,- Kč

0 Kč
Vlajka „Muöí køídlo”
v. 3,2m - cena vèetnì podstavce a grafiky 3 750,- Kè

0 Kč
chn c n

o

d n

b

on

no n

dí no

o

í ob dn

Grafické podklady prosíme zasílat v tiskovém PDF, minimální rozliöení 200 DPI.
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Datum :

Pořadatel:

Prosím, zaölete tento formuláø na e-mail:
vokata@vcb.cz
EXPOSALE-CZ s.r.o., Školská 33/3, 250 92 Šestajovice, Česká republika
Kontaktní tel: +420 277 278 460, +420 770 139 795, e-mail: vcb@exposale.cz
www.exposale.cz

Technická produkce a realizace:

9

9
Výstaviště České Budějovice, 7. - 9. 11. 2019

Objednávka
Rostlinná dekorace
U
Jméno spoleènosti:

30 9

9

IÈO:

Kontaktní osoba:

E-mail:

Telefon:

místění / číslo stánku:

DEKORATIVNÍ ROSTLINY:
Schefflera Planta

0 Kč
0 Kč

1 350,- Kè / akce / ks
1 200,- Kè / akce / ks

Ficus Benjamina - do v˝öky 0,8m

1 350,- Kè / akce / ks

Ficus Benjamina - do v˝öky 1,5m

1 550,- Kè / akce / ks

0 Kč
0 Kč
0 Kč

1 350,- Kè / akce / ks

Schefflera Planta

chn c n

o

d n

0 Kč

1 150,- Kč / akce / ks

0 Kč

1 450,- Kč / akce / ks

0 Kč

550,- Kč / akce / ks
700,- Kč / akce / ks

0 Kč
0 Kč

1 350,- Kč / akce / ks

0 Kč

Ficus Benjamina

nt

b

450,- Kč / akce / ks

on
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Datum :

Pořadatel:

Prosím, zaölete tento formuláø na e-mail:
vokata@vcb.cz
EXPOSALE-CZ s.r.o., Školská 33/3, 250 92 Šestajovice, Česká republika
Kontaktní tel: +420 277 278 460, +420 770 139 795, e-mail: vcb@exposale.cz
www.exposale.cz

Technická produkce a realizace:

Výstaviště České Budějovice, 7. - 9. 11. 2019

a o a ele a schválení realizace expozice

Potvrzení

Deadline :

TERMÍN ODESLÁNÍ FORMULÁØE: 30.9.2019
Jméno spoleènosti:

IÈO:

Kontaktní osoba:

E-mail:

Telefon:

místění / číslo stánku:

Potvrzení vystavovatele
Potvrzujeme tímto, ûe v˝stavbu naöí expozice bude realizovat firma:
Obchodní jméno:

Stát:

PSÈ:
IČO:

Internet:

DIÈ:

E-mail na kontaktní osobu:

Kontaktní osoba
zodp. za realizaci:

Tel./mobil na kontaktní
osobu:

e eno
S

Mìsto:

Èíslo popisné:

Ulice:

m
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Kč DP

ma
akci

výstavní akce ,,Vzdělání a řemeslo 2019"

-

Datum :

Pořadatel:

Prosím, zaölete tento formuláø na e-mail:
vokata@vcb.cz
EXPOSALE-CZ s.r.o., Školská 33/3, 250 92 Šestajovice, Česká republika
Kontaktní tel: +420 277 278 460, +420 770 139 795, e-mail: vcb@exposale.cz
www.exposale.cz

Technická produkce a realizace:

