21. mezinárodní vodohospodářská výstava

21.–23. 5. 2019

PVA EXPO PRAHA

Pořadatel
a odborný garant:

K

3. 5. 2019

OBJEDNÁVKA VSTUPNÍCH PRŮKAZŮ A VJEZDŮ

Organizátor:

Exponex s.r.o., Janouškova 2015/1a, 613 00 Brno, ČR
Tel.: 724 265 375
E-mail: v vesela@exponex.cz, www.vystava-vod-ka.cz

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

Závazně objednávám níže označené služby na výstavu VODOVODY-KANALIZACE 2019.
Všechny neoznačené služby budou automaticky
považovány za NEOBJEDNANÉ.
Všechny ceny jsou uváděny s DPH.

VYSTAVOVATEL:
UMÍSTĚNÍ:
POČET

PARKOVÁNÍ A VJEZDY DO AREÁLU

MONTÁŽNÍ PRŮKAZY

VSTUPNÍ PRŮKAZY

Vystavovatelské průkazy zdarma podle velikosti plochy (info viz. níže)
Vystavovatelské průkazy objednané nad rámec plochy stánku

CENA vč. DPH/KS

CELKEM Kč

ZDARMA

ZDARMA

200 Kč

CENA CELKEM
Vystavovatelské průkazy opravňují jejich držitele ke vstupu do areálu PVA EXPO PRAHA na veletrh ve dnech 21. – 23. 5. 2019. Každý vystavovatel obdrží
standardní počet vystavovatelských průkazů dle velikosti objednané plochy viz Obchodní podmínky Exponex s.r.o. pro účast vystavovatelů na veletrhu
VOD-KA (2 ks vystavovatelských průkazů za prvních 20 m2, plus 1 vystavovatelský průkaz za každých dalších celých 20 m2).
Objednávku vyplňte pouze v případě, že požadujete vystavovatelské průkazy nad rámec standardního počtu.
Cena vystavovatelského průkazu navíc: 200,- Kč/ks s DPH.
Vystavovatelské průkazy obdržíte přímo na PVA EXPO PRAHA při registraci.

Montážní průkazy přidělené k ploše stánku

POČET

CENA vč. DPH/KS

2

ZDARMA

Montážní průkazy objednané nad rámec plochy stánku

150 Kč

CENA CELKEM
Montážní/demontážní průkazy pro vstup firmám, které realizují expozice vystavovatelům – 2 ks zdarma za každou plochu, další je možno objednat za cenu
150 Kč/osobu (s DPH). Budou vydány v požadovaném množství při registraci vystavovatele (registrační oddělení VÝSTAVY). Veškeré podklady
pro vstup na výstavní plochu budou vydány po kontrole uhrazených faktur.
Parkovací průkaz platí po celou dobu konání akce a je nepřenosný, tj. platí pouze
na 1 státní poznávací značku.
Parkování pro vystavovatele v areálu výstaviště na
parkovišti před vstupní halou I. Vystavovatelé mohou
obdržet parkovací průkazy zdarma dle velikosti plochy:

POČET

CENA vč. DPH/KS

do 30 m2

1 ks

ZDARMA

31 – 80 m2

2 ks

ZDARMA

81 a více m2

3 ks

ZDARMA

Další parkovací průkazy nad rámec uvedených pravidel

450 Kč

Plně hrazené parkování v areálu výstaviště v prostoru za výstavní halou 3 a 4

3 000 Kč

CENA CELKEM

SPOLEČENSKÝ FIREMNÍ
VEČER
POZVÁNKY

CELKEM Kč

Firemní pozvánky slouží k pozvání návštěvníků – vystavovatelé za ně hradí vstupné ve výši 70 %. Více formulář L.

Více formulář M.

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

CELKEM Kč

PLÁNEK AREÁLU

VYSTAVOVATELÉ – 450 Kč

VYSTAVOVATELÉ – 3000 Kč

NÁVŠTĚVNÍCI

VYSTAVOVATELÉ – 3000 Kč

NÁVŠTĚVNÍCI

NÁVŠTĚVNÍCI

VODOVODY-KANALIZACE 2019

