
Formát A 5 - 145 x 210  mm (š. x  v. )
Uvnitř katalogu (černobíle)                                              Obálka katalogu (barevně, pouze celou stranu)            Logo v seznamu vystavovatelů              

       1/2 strany                2.000,- Kč                                        2. nebo 3. strana     4.000,- Kč                                      500,- Kč
       1/1 strany                3.000,- Kč                                        4. strana                  5.000,- Kč

Podklady dodejte  v elektronické podobě  v křivkách v programu COREL Draw 9, 11,  nebo v provedení .JPG, .PDF,  1:1, minimální rozlišení 

300 dpi na CD,nebo zaslat e-mailem: svabova@flora-ol.cz. Uzávěrka předání podkladů v elektronické podobě do 18. 9. 2016.

B. PLACENÁ REKLAMA V KATALOGU:

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

UPOZORNĚNÍ:
Pokud umístí objednavatel jakoukoliv reklamu či směrovku v objektu areálu mimo tuto objednávku, bude na jeho náklady ihned odstraněna. 
Za reklamu umístěnou v rámci pronajaté výstavní nebo prodejní plochy objednavatel neplatí.
Umístění vlastních reklamních stojek, panelů nebo směrovek je nutno dohodnout předem s organizátorem výstavy.

F. ROZSEV REKLAMNÍCH LETÁČKŮ A NOVIN:

kompletní služby 2,- Kč/ks                                                                                      na společném informačním pultu 1.500,- Kč/akce

.

E. PRONÁJEM REKLAMNÍ PLOCHY:
2 2panel do 2 m (šxv = 1x2 m) 3.000,- Kč                                                                 pronájem ostatní plochy do 1m 1.000,- Kč
2panel do 4 m (šxv = 1x2 m) 5.000,- Kč                                                                 poutač prostorový (vč. nafukovadla) 5.000,- Kč

D. FIREMNÍ ŠTÍT:
grafické pojednání límce stánku v ceně od 800,- 
zhotovení firemního štítu (na plast) v cen  od 1.500,- K /bm

Kč/bm
ě č

Přiložte podklady pro firemní štít včetně barevného řešení, text vyznačte do dalšího řádku tabulky, pokud neupřesníte typové a barevné

provedení, použijeme standardní typ písma v černé barvě.

C. ODBORNÉ VSTUPENKY:
Vstupenky v počtu .............. ks zlevněných o 50 % pro své obchodní partnery

A. BEZPLATNÉ ZVEŘEJNĚNÍ V KATALOGU:
Nomenklatura ..................................................................................................................................................................................

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

Podklady pro věcný rejstřík (zapište, prosím, číslo odpovídající vašemu sortimentu): .......................................................................................

FIRMA:

Adresa:

Odpovědný pracovník: Telefon, fax: 

E-mail:

www::

              FLORA OLOMOUC - podzimní etapa, PZT a OLIMA TERMÍN UZÁVĚRKY: 30. 9. 2016

V ................................................. dne .....................................                               ...................................................................................………….
                                                                                                                                                          razítko a podpis přihlašovatele

 20.- 23. října 2016

Výstaviště Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 17, 771 11 Olomouc, tel.: 585 726 200, 585 726 207, fax: 585 726 272

 e-mail: jirovska@flora-ol.cz, trhy@flora-ol.cz, www.flora-ol.cz
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