
TERMÍN
PŘESNÝ ČAS 

OD – DO
POČET 

OSOB/HODIN
Kč/HOD/OSOBU CENA CELKEM

HOSTESKY

Hosteska se základní znalostí jednoho 
světového jazyka dle výběru. Komunikativní, 
atraktivní vzhled se zkušenostmi. 
Náplň práce – komunikace se zákazníky, 
poskytování základních informací o firmě, 
uvádění a obsluha hostů, příprava 
jednoduchého občerstvení. 

23. 5.

280,- 24. 5.

25. 5.

Hostesku lze objednat minimálně na jeden den. Objednávku lze stornovat nejpozději 5 dnů před zahájením akce. V opačném případě 
je zhotovitel oprávněn fakturovat objednanou službu až do výše 50 % celkové ceny a objednatel se zavazuje tuto fakturu zaplatit.

TERMÍN
PŘESNÝ ČAS 

OD – DO
POČET 

OSOB/HODIN
Kč/HOD/OSOBU CENA CELKEM

OSTRAHA
Bezpečnostní agentura 
– denní / noční služba – individuální 
požadavky ostrahy expozic a exponátů

22. 5.

330,- 

23. 5.

24. 5.

25. 5.

VYSTAVOVATEL:

Závazně objednávám níže označené služby na výstavu VODOVODY-KANALIZACE 2023. Všechny neoznačené služby budou automaticky 
považovány za NEOBJEDNANÉ.
Všechny ceny jsou uváděny bez DPH.

Prohlašujeme, že jsme se seznámili a souhlasíme bez výhrad s Technickými 
podmínkami a pokyny pro účast vystavovatelů na výstavě VODOVODY-KANA-
LIZACE. Zavazujeme se, že uhradíme všechny zálohové faktury a konečnou 
fakturu vč. DPH ve lhůtách splatnosti. Razítko, datum, podpis vystavovatele

I Objednávka doplňkových služeb
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 66744Pořadatel 

a odborný garant:

PVA EXPO PRAHAPVA EXPO PRAHA

22. mezinárodní vodohospodářská výstava

23.–25. 5. 2023

UMÍSTĚNÍ:



Prohlašujeme, že jsme se seznámili a souhlasíme bez výhrad s Technickými 
podmínkami a pokyny pro účast vystavovatelů na výstavě VODOVODY-KANA-
LIZACE. Zavazujeme se, že uhradíme všechny zálohové faktury a konečnou 
fakturu vč. DPH ve lhůtách splatnosti. Razítko, datum, podpis vystavovatele

KVĚTINOVÁ VÝZDOBA

ŽIVÉ KVĚTINY POČET
(ks)

CENA
(Kč/ks)

CENA CELKEM

Malé aranžmá 
(15 cm) 320,-

Střední aranžmá 
(20 cm)

650,-

Velká aranžmá 
(50 cm)

800,-

Zapůjčení živého stromku do 1 m výšky (benjamin, juta, dracena) 950,- 

Fotografie aranžmá květin jsou pouze ilustrační.

Preferujete barvu květiny....................................................................................................................................
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