ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
Velké setkání sběratalů sportovních suvenýrů, kartiček,
dresů, puků a dalších artefaktů.

KOPP & CO s.r.o.
S.K. Neumanna 1257, Hradec Králové, 500 02, Česká Republika

Spisová značka 7785 C, Krajský soud v Hradci Králové

CZECH EXPO

IČ: 63217422
DIČ: CZ63217422
Bankovní spojení: 575170297/0100

Enteria aréna, Pardubice
25.04.2020, 9:00 - 17:00

Komerční banka Hradec Králové

Manažer akce: Ing. Lukáš Kopp, +420 777 478 913

KONTAKTNÍ ÚDAJE
KONTAKTNÍ ADRESA:

FAKTURAČNÍ ADRESA:

Vystavovatel: …………………………….………………………………….

Firma: ……………………………………………………………………

Ulice: …………………………………………………………………………….

Ulice a čp.: ……………………………………………………………

Město: ………………….……………...……… PSČ:………………………

Město: ……………………………… PSČ: …………………………

IČ: …………………….………. DIČ: …………………...………………....

IČ: …………………………. DIČ: …………………………………..
E-mail pro zaslání faktury: …………………………..

Kontatkní osoba: ………………………………………………

Telefon pro fakturaci: …………………………………

Kontaktní tel.: …………………………………………………..

Web vystavovatele: ……………………………………

Kontatkní e-mail: ……………………………………………..

Počet osob vystavatele:

PREZENTACE (STOLY a VOLNÁ PLOCHA)
Sběratelské artefakty (kartičky, puky, dresy, hokejky a další suvenýry) je možné prezentovat na stolech nebo si lze
objednat volnou plochu (m2). Prezentace budou umístěny v prostoru ledové plochy dle rastru. Na vyznačená
místa na ploše budou přivedeny zdroje elektrické energie. Vstupné je 100 kč/osoba. Platí také pro vystavovatele.
Některé typy prezentací již obsahují vstupy v ceně prezentace. (viz níže) Vstup pro vystavovatele, pro přístavu
stánku, bude možný v den akce od 6:00 hod, odchod nejpozději v 19:00. Po příjezdu na místo konání akce je
vystavovatel povinen se zaregistrovat u pořadatele.

CENY A TYPY PREZENTACÍ (v případě zájmu o jiné rozměry, můžeme řešit individuálně)
1 STŮL

3 STOLY

6 STOLŮ

Prezentační místo je vybaveno 1 stolem Prezentační místo je vybaveno 3 stoly
(90x90 cm nebo 136x68 cm) a 2 židlemi (90x90 cm nebo 136x68 cm) a 3 židlemi

Prezentační místo je vybaveno 6 stoly
(90x90 cm nebo 136x68 cm) a 4 židlemi

250,- Kč

700,- Kč

1300,- Kč

1 vstup v ceně

2 vstupy v ceně

VOLNÁ PLOCHA 6 m2

VOLNÁ PLOCHA 12 m2

VOLNÁ PLOCHA 24 m2

Volná pocha 3x2 m2 bez vybavení Volná pocha 3x4 m2 bez vybavení
určená pro výstavbu stánku či jinou určená pro výstavbu stánku či jinou
prezentaci.
prezentaci.

Volná pocha 6x4 m2 bez vybavení
určená pro výstavbu stánku či jinou
prezentaci.

1200,- Kč

2000,- Kč

4000,- Kč

1 vstup v ceně

2 vstupy v ceně

3 vstupy v ceně

DOPLNĚNÍ VSTUPŮ A INVENTÁŘE
cena/ks počet ks

celkem Kč

Vstupné

100,- Kč

Židle navíc

50,- Kč

Stůl 90x90 cm navíc

250,- Kč

Elektrická přípojka 230 V (do 2 kW)

zdarma

zdarma

cena/ks počet ks

celkem Kč

PROPAGACE
Vysílání vašeho 30ti vteřinového spotu na
multimediální kostce nad plochou během akce.

500,- Kč

Přihlášku vyplňte prosím hůlkovým písmem. Vybraná políčka zaškrtněte křížkem. Vyplněnou přihlášku zašlete na
expo@mojekarticky.cz. Následně vám budou zaslány údaje k platbě a organizační pokyny. Účast na akci vám bude
garantována, až po zaplacení registračního poplatku. Umístění stánku/stolu určuje (na základě výše uvedených
rozměrů, sortimentu a data doručení přihlášky) pořadatel akce. Místo bude zakresleno do plánku a dále bude
přesně vymezeno přímo na akci. Vystavovatelé budou mít přístup do haly od 6:00 k přípravě stánku. Nejpozději
halu opustí v 19:00. Parkování před halou 120 kč/den. Autem se dá zajet blízko zadního vchodu haly. Po příjezdu
na místo konání akce je vystavovatel povinen se zaregistrovat u pořadatele. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

