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22. mezinárodní vodohospodářská výstava

Objednávka reklamních ploch

Organizátor:

23.–25. 5. 2023 PVA EXPO PRAHA

Exponex s.r.o., Janouškova 2015/1a, 613 00 Brno, ČR
Tel.: 602 728 448
E-mail: mkuncakova@exponex.cz, www.vystava-vod-ka.cz

Pořadatel
a odborný garant:

IČO: 29222338, DIČ: CZ29222338
Zapsaná: OR Krajský soud v Brně,
odd. C, vložka 66744

Využijte reklamní plochu výstavy pro prezentaci Vaší firmy!
Závazně objednávám níže označené služby na výstavě VODOVODY-KANALIZACE 2023.
Všechny neoznačené služby budou automaticky
považovány za NEOBJEDNANÉ.
Všechny ceny jsou uváděny bez DPH.

VYSTAVOVATEL:
UMÍSTĚNÍ:
KONTAKTNÍ OSOBA:

E-MAIL:							MOBIL:				TEL.:

SPECIFIKACE PREZENTAČNÍCH PROSTOR A SLUŽEB:
navigační
systém

navigační
systém

„káva zdarma“

Restaurace

"Tlapky" (navigace k Vašemu stánku)

HALA 3

HALA 4

Recepce
WC
PODIUM

Navigační
systém
PŘEDNÁŠKOVÝ
SÁL

Uvítací stěna s logy
Rollupy

TISKOVÉ
STŘEDISKO

Šatna

VSTUPNÍ HALA

mobilní billboardy

Vstup

exponáty
mobilní billboardy

1) VENKOVNÍ PROSTORY
Využitím venkovních billboardů si zajistíte, že logo Vaší firmy bude to první, co návštěvníci při příchodu do areálu výstavy uvidí. Na očích
jej také budou mít při každém návratu do haly nebo při cestě okolo výstaviště.
POČET

CENA za ks

Mobilní billboard u hlavního vchodu (maximálně 2 firmy) (obr. č. 1)

20 000 Kč

Mobilní billboard na plotu ze strany parkoviště

12 500 Kč

REKLAMNÍ
PLOCHA

obr. č. 1

2) VSTUPNÍ PROSTORY
Vstupní prostory výstavy jsou místem, kterým musí projít každý návštěvník výstavy. A stejně tak se každý zastaví u navigačních systémů.
Reklamní plocha ve vstupních prostorách je skvělou příležitostí připomenout Vaši firmu každému návštěvníkovi.
POČET

CENA za ks

Roll-up při hlavním vchodu – vedle navigačního systému (obr. č. 2)

10 000 Kč

Roll-up u navigačního systému u jednotlivých hal (obr. č. 3)

10 000 Kč

Logo u vstupu do přednáškového sálu (obr. č. 4)

10 000 Kč

obr. č. 2

obr. č. 3

obr. č. 4

Máte produkt, jenž byste rádi představili nejen v teorii, ale také v praxi? Využijte možnosti umístit jej ve vstupní části výstavy a ukažte
potenciálním klientům, jak prakticky funguje.
POČET
Umístění reklamního exponátu ve vstupní části

CENA za m2
10 000 Kč

3) VNITŘNÍ PROSTORY
REKLAMA – KÁVA ZDARMA

Jednou ze skvělých příležitostí zviditelnit logo Vaší firmy na akci je umístit jej na čelním panelu u stánku s kávou zdarma.
Poukaz na kávu obdrží každý návštěvník akce (na loňském ročníku jsme rozdali 9 805 káv), stánek proto patří mezi nejnavštěvovanější
místa výstavy. Při využití možnosti umístit logo na obalu kelímku na kávu zdarma si zajistíte, že si jej každý návštěvník bude nosit s sebou
po areálu výstavy.
POČET

CENA za ks

Logo na čelním panelu – stánek „káva zdarma“

10 000 Kč

Logo na obalu kelímku (10 000 ks) na kávu „u kávy zdarma“ (pouze 1 firma)

50 000 Kč

VAŠE LOGO

4) SPECIÁL
REKLAMA – TAŠKY

Textilní tašku s Vaším logem obdrží každý návštěvník výstavy. Taška je určená k přenosu propagačních materiálů, jedná se tak o jednu
z nejvýraznějších forem reklamy. Pojistěte si, aby Vaše značka byla vidět po celou dobu konání výstavy!
POČET

CENA za ks
150 000 Kč

Umístění jednobarevného loga na textilní tašce (3 500 ks, pouze 1 firma)

REKLAMA – NAVIGACE – „Tlapky“

Ojedinělý navigační systém, který zavede každého návštěvníka přímo k Vašemu stánku. Budete nepřehlédnutelní!
POČET

CENA za ks
50 000 Kč

„Tlapky“ od vchodu přímo k Vašemu stánku (logo + firemní barva, maximálně 4 firmy / 1 hala)

REKLAMA – RESTAURACE (vstupní hala II)

Restaurace v areálu výstavy je jedním z nejfrekventovanějších míst akce. Nabízíme možnost pouze jedné firmě umístit reklamu
na papírovém prostírání. Každý, kdo do restaurace zavítá, tak bude mít Vaší firmu během své návštěvy neustále na očích.
POČET
Reklama na prostírce (pouze 1 firma)

CENA za ks
50 000 Kč

5) SPOLEČENSKÝ VEČER
Společenský večer, kde se v neformální atmosféře setkávají vystavovatelé spolu s VIP hosty, je skvělou příležitostí pro jednotlivé firmy
zviditelnit se buď jako partner nebo generální partner společenského večera.
POČET

CENA za ks

Partner společenského večera
• 5x vstupenka na společenský večer
• Roll-up v prostorách společenského večera
• Logo na vstupence společenského večera (označení Partner společenského večera)

40 000 Kč

Generální partner společenského večera - (pouze 1 firma)
• 10x vstupenka na společenský večer
• Stůl s obsluhou na společenském večeru
• 2x roll-up v prostorách společenského večera
• Logo na vstupence (označení Generální partner společenského večera)
• Poděkování generálnímu partnerovi moderátorem při oficiální části

90 000 Kč

6) DISTRIBUCE TISKOVIN (mimo vlastní stánek)
POČET

CENA za ks
8 000 Kč / den

Distribuce tiskovin na stánky a pokladny
Vlastní distribuce – povolení pro vlastního kamelota

10 000 Kč / osoba / den

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

Pokyny, informace:
1) V ceně pronájmu reklamní plochy je kalkulována cena za zapůjčení, instalaci nosiče, výroba grafiky vč. montáže a demontáže
2) Vystavovatel je oprávněn propagovat své výrobky pouze ve vlastní expozici.
3) 	Odkládání tiskových a propagačních materiálů v prostorách pavilonu mimo Vaši výstavní plochu není dovoleno. Jestliže plánujete pro zviditelnění své
společnosti, služby či produktu využití vlastních promotérů, kamelotů či hostesek rozdávajících propagační materiály návštěvníkům (letáky, časopisy,
katalogy, vizitky, dárkové předměty apod.) nebo maskotů, pak vždy pamatujte na objednávku povolení pro tuto osobu.
4) Jakákoliv forma prezentace a propagace vaší firmy (v prostorách pavilonu) uvedená v bodě 3) podléhá schválení organizátora akce.
5) Polepování oken a stěn pavilonu není dovoleno.
6) Vyplněnou a potvrzenou objednávku zašlete do 15. 3. 2023.
7) Podklady pro tisk dodejte v elektronické podobě do 15. 4. 2023.
8) Tiskové materiály pro distribuci tiskovin dodejte v průběhu 21.–22. 5. 2023 k rukám organizátora do areálu výstaviště PVA EXPO PRAHA, Letňany.
9) 	Reklama musí být v souladu s pravidly stanovenými Kodexem reklamy a Zákonem o regulaci reklamy, zakazující reklamu, která by byla v rozporu
s dobrými mravy a etickými zásadami.
10) V případě sankcí nebo soudních sporů z důvodu věcného obsahu reklamy nese vystavovatel plnou zodpovědnost včetně případných dopadů.
Uvedené osobní daje slouží k objednání reklamy/prezentace vaši společnosti. Údaje budou uloženy ve společnosti Exponex – organizátora veletrhu.
Jakým způsobem zpracováváme osobní údaje na naleznete našich webových stránkách www.exponex.cz.
Prohlašujeme, že jsme se seznámili a souhlasíme bez výhrad s Technickými
podmínkami a pokyny pro účast vystavovatelů na výstavě VODOVODY-KANALIZACE.
Zavazujeme se, že uhradíme všechny zálohové faktury a konečnou fakturu
vč. DPH ve lhůtách splatnosti.

Razítko, datum, podpis vystavovatele

