ÚČASTNICKÁ PŘIHLÁŠKA/OBJEDNÁVKA

Messe KONVENT´A

28. - 29.04.2018

Messe- & Veranstaltungspark Löbau
an: strietzel@messe-konventa.de Fax: +49 3585 44 625 20
Landesgartenschau Löbau gGmbH
KONVENT´A Org. Büro
Görlitzer Str. 2
0 27 08 Lö bau
Jméno, adresa, tel.č./fax do firmy/e-mail/ kontaktní osoba:
(zadejte fakturační adresu, pokud se liší)

Potvrzujeme účast na veletrhu s následující paletou výrobků/služeb:
.......................................................................................................................................

Potřebujeme stánek s následujícími rozměry a vybavením:
Vaše objednávka stánku:

Délka

Šířka

Plošná výměra

Vnitřní prostory (Veletržní hala)

m

Potřebuji dělicí stěny

ano/ne

Koberec

ano/ne __

m²

El. přípojka 230V
Silnoproud (uveďte prosím)
Přípojka vody

ano/ne
16 A nebo

32 A

Venkovní prostory (venkovní plocha)

m

m

x

x

m

=

m²

x

=

P a u š á l n í p op l a t k y:
Zápis do katalogu vystavovatelů za vystavotele!
Paušál za el. energii

Cena/m² Cena netto

x

38,00 € = _ __ €

5,90 € =

€

65,00 € =
65,00 € =

€
€

m²

x

20,00 € =

25,00 € =
29,00 € =

Objednávka dodatečných vstupních pásků pro vystavovatele

___€

25,00 €
29,00 €

kusů x 4,00 € =

Poznámky/přání:
Umístění stánků se řídí dispozicí haly.
5% sleva za včasné přihlášení z ceny plochy stánku v případě přihlášení a zaplacení do 30.12.2017
V sobotu na veletrhu Konvent’a od cca. 18.15 zveme všechny vystavovatele k příjemnému posezení s
malým občerstvením (u pódia ve veletržní hale).
Náklady za osobu: 5,00 €.
Zúčastním se s ____ osobami.

Místo/Datum:

Razítko/Podpis:

€

DŮLEŽITÉ informace!
V pátek se nekoná žádná akce.
Sobota, 28. dubna 2018 v 10:15
oficiální zahájení veletrhu Konvent’a s návštěvou stánků
Otevírací doba veletržních hal a bývalého cukrovaru: sobota a neděle od 10 – 18 hodin
Během této doby je kvůli zachování jednotného vzhledu veletrhu zakázáno stavět nebo bourat
stánky!
Za zmizelé předměty vystavovatelů nemůžeme přebírat žádnou odpovědnost. Pro tyto případy je
potřeba pojistky.
Umístění stánků je určováno organizátorem.
Lze brát ohled na přání vystavovatelů! Sdružování řemesel do tématických celků je žádoucí. Místo
Vašeho stánku a další důležité informace se dozvíte cca. 3-4 týdny před zahájením veletrhu!
Vstupenka na veletrh v sobotu nebo v neděli
stojí pro dospělou osobu/den 5,00 €
pro osoby s průkazem o postižení a studenty 3,00 €
děti od 6 to 14 let 1,00 €
Návštěvníci mají k dispozici bohatý rámcový program.
Vystavovatelé mohou po dohodě s organizátorem využít krátce pódium.
Jako vstupenku a pro jednotlivý vzhled obdrží každý z vystavovatelů zdarma vstupní pásky.
Počet se řídí velikostí stánku:
do
6 m2 2 kusy
do
10 m2 3 kusy
do
16 m2 4 kusy
nad
10 m2 5 kusů
Při objednání dalších vstupních pásků bude účtováno 4,00 € za každý další kus, viz přihláška. Tento
pásek musí být na ruce již při vstupu (so + ne) a musí být nošen během celého trvání veletrhu.
Předání dalším osobám není povoleno.
Výstavní hala má hladký čistý asfaltový povrch! Vystavovatelé požadující koberec si ho musí
objednat již v přihlášce!
Krátkodobé doobjednání není možné!
Mobiliář (židle, stoly aj.) nebudou připraveny. Jejich objednání je zpoplatněno.
Pro vystavovatele jsou vyznačena místa k parkování. Prosíme, neblokujte návštěvnické parkoviště!
Bezpečnostní služba se pohybuje po celou dobu v areálu. Cenné předměty musí být zajištěny, resp. je
přivezte až v sobotu ráno mezi 8 – 9 hodinou.
Důležité upozornění!
V případě stornování objednávky stánku po vystavení faktury/potvrzení zakázky Vám bude naúčtován
poplatek ve výši 25,00 €. V případě storna do 30 dnů před začátkem akce se tento poplatek zvyšuje
na 25 % z ceny stánku. Všechny ceny a poplatky jsou netto a zvyšují se o zákonné DPH. Platí po celou
dobu konání veletrhu. Uzávěrka přihlášek 25.02.2018

