26. – 27. 4. 2023 | O LO M O U C
CLARION CONGRESS HOTEL
Pořadatel:

C

NABÍDKA EXPOZIC

Organizátor:

Exponex s.r.o., Janouškova 2015/1a, 613 00 Brno
Tel.: +420 736 637 073
E-mail: jvasilkova@exponex.cz, www.dnytepen.cz

PROVOZNÍ INFORMACE
✔ Expozice bude připravena v den před zahájením výstavy. (od 15:00 hod.)
✔ Demontáž probíhá ihned po skončení výstavy (provozní doby pro návštěvníky).
✔ Expozice lze za úhradu dovybavit dalším nábytkem, grafikou, technikou, přívody atd.
dle nabídky organizátora (viz objednávkový blok služeb).
✔ Všechny ceny jsou bez DPH.

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

OBJEDNÁVKU JEDNOTLIVÝCH
TYPOVÝCH STÁNKŮ PROVEĎTE
NA FORMULÁŘI A – ZÁVAZNÁ
PŘIHLÁŠKA K ÚČASTI.

POPIS JEDNOTLIVÝCH EXPOZIC
TYPOVÁ EXPOZICE

A

6 m2 řadová 3x2 m | Základní varianta Octanorm – cena: 37.300,- Kč
✔ Pronájem plochy 6 m2
✔ Denní úklid expozice
(1x denně ráno před otevřením výstavy)
✔ Uvedení základních údajů v katalogu
vystavovatelů a v informačním systému
✔ Výstavba expozice a její vybavení
– základní verze – systém Octanorm

Varianta Octanorm

TYPOVÁ EXPOZICE

B

8 m2 řadová 4x2 m | Základní varianta Octanorm – cena: 48.850,- Kč
✔ Pronájem plochy 8 m2
✔ Denní úklid expozice
(1x denně ráno před otevřením výstavy)
✔ Uvedení základních údajů v katalogu
vystavovatelů a v informačním systému
✔ Výstavba expozice a její vybavení
– základní verze – systém Octanorm

Varianta Octanorm

VYBAVENÍ EXPOZICE:
1x stůl kulatý, ø 80 cm
2 x židle
1x informační pult 100x50x80 cm
1x věšák (věšáková lišta)
1x odpadkový koš
1x elektropřívod do 2 kW
2x bodová svítidla
1x zásuvka 220 V (1 kW)
koberec
grafika na límec expozice (barevné
logo + nápis)
2x vystavovatelský průkaz

VYBAVENÍ EXPOZICE:
1x stůl kulatý, ø 80 cm
4x židle
1x informační pult 100x50x80 cm
1x věšák (věšáková lišta)
1x regál
1x odpadkový koš
1x elektropřívod do 2 kW
3x bodová svítidla
1x zásuvka 220 V (1 kW)
koberec
grafika na límec expozice (barevné
logo + nápis)
2x vystavovatelský průkaz

