
PŘÍPOJKY

Závazná přihláška k účasti – smlouva
Registrační číslo:

PODZIMNÍ ZAHRADNICKÉ TRHY

KONTAKTNÍ ADRESA:................................................................................................

Vystavovatel:.............................................................................................................

Ulice:...........................................................................................................................

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

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

Kontaktní osoba:..............................................................................................

tel.:.......................................................................

 email:................................................................................................................................

        web:...................................................

Firma:...........................................................................................................

Ulice:.............................................................................................................

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

FAKTURAČNÍ ADRESA: (je-li odlišná od KONTAKTNÍ ADRESY)

Předmět veletrhu:...........................................................................................................................................................................nomenklatura:...................................

3. – 6. října 2019

VOLNÁ VENKOVNÍ PLOCHA 

600,-/m  - s nerostlinným materiálem
délka . . . . . .  x  hloubka . . . . . .  = . . . . . . . m

450,-/m  - s rostlinným materiálem
délka . . . . . .  x  hloubka . . . . . .  = . . . . . . . m

KRYTÁ PLOCHA V PAVILONU

700,- Kč/m  
délka . . . . . .  x  hloubka . . . . . .  = celkem . . . . . . . m

......................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

PREZENTACE NA VÝSTAVĚ

MINIMÁLNÍ VÝSTAVNÍ PLOCHA 4m

1m

Elektrická přípojka

2.100,-   

Přípojka a odpad vody 2.000,-
Dřez s průtokovým ohřívačem 2.500,-

V…………………………………… dne …………………………………. ……………………………………………………………..

V…………………………………… dne …………………………………. ……………………………………………………………..

razítko a podpis přihlašovatele

razítko a podpis organizátora výstavy

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

Odevzdáním této přihlášky prohlašujeme, že souhlasíme bez výhrad se zněním Všeobecných výstavních a prodejních podmínek VFO, a.s. (viz rub přilášky) a neseme 
plnou odpovědnost za jejich plnění i svými zaměstnanci na veletrhu. Souhlasíme bez výhrad se smluvními podmínkami, které jsou nedílnou součástí přihlášky –
smlouvy. Zavazujeme se předem uhradit v plné výši pořadateli veletrhu na základě vystaveného daňového dokladu registrační poplatek, nájemné za objednanou 
plochu, realizaci stánku a objednané služby.

V případě platby v hotovosti při registraci na akci vám bude účtován manipulační poplatek 500,-Kč včetně DPH.

VÝSTAVBA STÁNKU

Reklamní letáky k odběru                   1.500,-/akce Flora 

zajišťujeme sami

objednáváme u Výstaviště Flora Olomouc, a.s. 
typový stánek č...........(viz.příloha) nebo netypový stánek 
zakreslený do rastru:
délka................................m, hloubka........................m

  termín uzávěrky: 31. 1. 2019

Reklamní panel 3400 x 1750mm    2.000,-/akce Flora 
Roll-up v pavilonu A                   3.000,-/akce Flora  (počet míst omezen)

REGISTRAČNÍ POPLATEK 1.350,- Kč bude zahrnut do faktury při každé výstavě (hradí i spoluvystavovatel).  

STÁNKY

Částka u rožnovského stánku se rozumí jako půjčovné za stánek 
– nutno připočíst 3m  nájemného z volné plochy

650,-/m  montovaný stánek.........m

1.300,-/ks rožnovský stánek.........ks

230V (do 3 kW) 1.700,-                  ks

Noční proud                    ano/ne
Navýšení příkonu 450,- /kW

3x400V                 kW

230V (do 3 kW) 1.400,- venkovní plocha                      ks

                ano/ne

IČ: 25848526    DIČ: CZ25848526

Bankovní spojení: KB Olomouc, č. ú.: 534811/0100

Výstaviště Flora Olomouc, a.s.
Wolkerova 37/17, 779 00 Olomouc

zveřejnění





Objednávka vybavení expozice - ceník půjčovného

FLORA OLOMOUC 

IČ: 25848526    DIČ: CZ25848526

Bankovní spojení: KB Olomouc, č. ú.: 534811/0100

Výstaviště Flora Olomouc, a.s.
Wolkerova 37/17, 779 00 Olomouc

jarní etapa letní etapa podzimní etapa



KVĚTINOVÁ DEKORACE - živé květiny
Solitérní květina v květináči
Květinové aranžmá - dle individuální domluvy

200,-ks1
2



Nabídka typových stánků

FLORA OLOMOUC 

IČ: 25848526    DIČ: CZ25848526

Bankovní spojení: KB Olomouc, č. ú.: 534811/0100

Výstaviště Flora Olomouc, a.s.
Wolkerova 37/17, 779 00 Olomouc

jarní etapa letní etapa podzimní etapa





Webové stránky:

180,-Zajištění výroby a polepu štítu (límce) na stánku
Zajištění výroby a polepu panelu
Grafické práce 300,- Kč/hod.

Pronájem reklamní plochy do 1m    3.000,- Kč na společném informačním pultu   2.500,- Kč/akce

Přiložte podklady pro firemní štít nebo panel včetně barevného řešení, textu grafiky a loga v křivkách ve formátu 
PDF, ADOBE ILLUSTRATOR, COREL DRAW 12. 

POLEP FIREMNÍHO ŠTÍTU A PANELU:

Objednávka reklamních služeb

FLORA OLOMOUC 

IČ: 25848526    DIČ: CZ25848526

Bankovní spojení: KB Olomouc, č. ú.: 534811/0100

Výstaviště Flora Olomouc, a.s.
Wolkerova 37/17, 779 00 Olomouc

jarní etapa letní etapa podzimní etapa

1.

SPZ: SPZ: SPZ:

2.

3.

4.

5.

6.

Služební průkazy a povolení vjezdu převzal:.........................................................................dne.......................................

vjezd na celou akci 400

Objednávka služebních průkazů a povolení vjezdu

ZVÝHODNĚNÉ VSTUPENKY (o 50% nižší cena)................počet kusů. 


