PREUKAZY A POZVÁNKY
PARKOVACIE KARTY

14

Výstavná akcia:
Vystavovateľ:
Hala:

objednávka

cena v EUR

Vystavovateľské preukazy
Vystavovateľ má k dispozícii bezplatné vystavovateľské preukazy podľa veľkosti pridelenej výstavnej plochy:
do 20 m2 - 2 ks • 21 až 50 m2 - 4 ks • 51 až 100 m2 - 6 ks • 101 až 200 m2 - 8 ks • za každých ďalších 30 m2 - 1 ks
Objednávam

BEZPLATNÉ PREUKAZY

ks

(podľa veľkosti výstavnej plochy)		

PLATENÉ PREUKAZY

ks

SPOLU

ks		

(nad rámec výstavnej plochy)

Interbeauty, Esoterika, Biostyl, Dieťa a Rodina, Slovenské dentálne dni, Slovmedica, NON-Handicap, Bibliotéka, Pedagogika, Hodiny a Klenoty
ITF Slovakiatour, Poľovníctvo a Oddych, Wellness a Fitness, Danubius Gastro, Motocykel, Boat Show, Coneco, Autosalón, IDEB, Moddom a Dni Vianoc

17,35,-

Personál vystavovateľa je označený vystavovateľským preukazom, ktorý je neprenosný, platný pre 1 osobu a umožňuje bezplatný vstup na VA v určenom čase.
Pri porušení tohto ustanovenia, si organizátor vyhradzuje právo preukaz s okamžitou platnosťou nenávratne odobrať.
Montážne preukazy
Montážne preukazy sú určené pre jednotlivých pracovníkov realizátora, ktorí montujú výstavnú expozíciu vystavovateľa.
Bez montážnych preukazov a uhradeného servisného poplatku nebude umožnený vstup pracovníkom realizátora počas montáže a demontáže.
			

Objednávam montážne preukazy

ks

45,-

Pozvánky pre vystavovateľov
Vystavovateľ má k dispozícii bezplatné pozvánky podľa veľkosti pridelenej výstavnej plochy:
do 20 m2 - 10 ks • 21 až 50 m2 - 20 ks • nad 51 m2 - 30 ks
Objednávam

BEZPLATNÉ POZVÁNKY

ks

(podľa veľkosti výstavnej plochy)		

PLATENÉ POZVÁNKY

ks

SPOLU

ks		

(nad rámec výstavnej plochy)

Pozvánky umožňujú bezplatný vstup pre Vašich klientov, partnerov a hostí počas otváracích hodín výstavnej akcie. Po skončení výstavnej akcie Vám budú reálne
použité pozvánky nad rámec bezplatných pozvánok vyfakturované vo výške základnej ceny vstupenky. Pozvánky sú platné po kompletnom vyplnení ústrižku
pozývanou osobou a s pečiatkou vystavovateľa.
Parkovacie karty
Parkovacie karty sú vydávané výlučne pre osobné vozidlá a sú platné počas montáže, priebehu výstavnej akcie a demontáže.

1.
2.

		

Objednávam parkovacie karty na výstavnú akciu 1-3 dni

ks

33,-

		

Objednávam parkovacie karty na výstavnú akciu 4-6 dni

ks

50,-

UPOZORNENIE
Objednané služby počas montáže budú fakturované s príplatkom 50% a organizátor si vyhradzuje
výlučné právo objednávku po termíne uzávierky neprijať.
Ceny sú uvádzané bez DPH

Vystavovateľ/realizátor prehlasuje, že súhlasí so Všeobecnými podmienkami účasti,
Technicko-bezpečnostnými predpismi a podmienkami stanovenými v časti Upozornenie,
ktoré sú súčasťou formulára.

DÁTUM / PEČIATKA / PODPIS

