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Objednávka parkování, vjezdu,
vystavovatelských a montážních průkazů

Vystavovatel (obchodní jméno) __________________________________________________________________________________________

PARKOVACÍ KARTA – TŘÍDENNÍ
uzávěrka objednávky 10. 1. 2017
uzá
Parkovací karta třídenní je určena pro osobní automobily vystavovatelů. Její platnost je 19.–21. 1. 2017 uvnitř areálu PVA EXPO PRAHA
na vyhrazených místech. Musí být po celou dobu pobytu v areálu umístěna viditelně za předním sklem a řádně označena (tak, aby
bylo možné identifikovat vystavovatele – číslo stánku). Vzhledem k omezenému počtu parkovacích karet budou jednotlivé objednávky
vyřizovány (chronologicky) dle došlého data. Parkovací karta třídenní je nepřenosná.
* PARKOVACÍ KARTA TŘÍDENNÍ

cena 590 Kč/ks

Počet:

PARKOVACÍ KARTA – JEDNODENNÍ

uzávěrka objednávky 10. 1. 2017

Jednodenní parkovací karta je určena pro osobní automobily vystavovatelů. Umožňuje parkovat uvnitř areálu PVA EXPO PRAHA na vyhrazených místech. Musí být po celou dobu pobytu v areálu umístěna viditelně za předním sklem a řádně označena (tak, aby bylo možné
identifikovat vystavovatele – číslo stánku). Vzhledem k omezenému počtu parkovacích karet budou jednotlivé objednávky vyřizovány
(chronologicky) dle došlého data. Parkovací karta jednodenní je nepřenosná a slouží pouze pro jedno vozidlo (jedna RZ).
Parkovací kartu jednodenní není možné zakoupit samostatně na poslední den veletrhu 21. 1. 2017.
* PARKOVACÍ KARTA JEDNODENNÍ

cena 180 Kč/ks

Počet:

NOČNÍ PARKOVÁNÍ

uzávěrka objednávky 10. 1. 2017

Pro noční parkování je nutno mít zakoupenou denní parkovací kartu.
Noční parkování do 3,5 t

cena 250 Kč/noc

Počet:

Noční parkování nad 3,5 t

cena 500 Kč/noc

Počet:

MONTÁŽNÍ VJEZDOVÁ KARTA

uzávěrka objednávky 10. 1. 2017

Ve dnech 16.–18. 1. 2017 je vystavovatelům povolen volný vjezd na výstaviště na základě předložení montážního průkazu a montážní
vjezdové karty. Montážní vjezdová karta musí být kompletně vyplněna a umístěna na viditelném místě v každém vozidle po celou dobu
pobytu v areálu. Dne 18.1.2017 jsou zavedeny kauce ve výši 1 000 Kč/3 hod., které se vracejí při výjezdu, pokud není překročena doba
povoleného pobytu (3 hodiny) nebo dle dispozic provozovatele. V případě překročení této doby na vrácení kauce není nárok a správa
výstaviště PVA EXPO PRAHA vydá na požádání doklad o sankčním poplatku.
* MONTÁŽNÍ VJEZDOVÁ KARTA

v ceně registračního poplatku

Počet:

VYSTAVOVATELSKÉ / MONTÁŽNÍ PRŮKAZY

uzávěrka objednávky 10. 1. 2017

Vystavovatelské průkazy opravňují jejich držitele ke vstupu do areálu PVA EXPO PRAHA na veletrh ve dnech 19.–21. 1. 2017. Každý
vystavovatel obdrží standardní počet vystavovatelských průkazů dle velikosti objednané plochy (viz tabulka Standardní počet montážních
a vystavovatelských průkazů). Objednávku vyplňte pouze v případě, že požadujete vystavovatelské průkazy nad rámec standardního
počtu.
* VYSTAVOVATELSKÝ PRŮKAZ
* MONTÁŽNÍ PRŮKAZ

cena 200 Kč/ks

Počet:

v ceně registračního poplatku

Počet:

STANDARDNÍ POČET MONTÁŽNÍCH A VYSTAVOVATELSKÝCH PRŮKAZŮ
do 30 m2

31 – 99 m2

100 – 199 m2

200 m2 a více

15

20

Montážní průkazy

5

10

Vystavovatelské průkazy

5

za každých započatých 10 m2 jeden průkaz

* Obdržíte přímo v PVA EXPO PRAHA v obchodním oddělení ve Vstupní hale I při registraci vystavovatelů.
Podklady pro vstup na výstavní plochu a vjezd do areálu budou vydány po kontrole uhrazených faktur.
Všechny ceny jsou uváděny bez DPH.

		

________________________________________________________		

		

datum, podpis za objednatele, razítko
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Objednávka čestných vstupenek,
přednáškových sálů,
jednacích prostor, ostrahy

Vystavovatel (obchodní jméno) __________________________________________________________________________________________

VOUCHERY – ČESTNÉ VSTUPENKY TIŠTĚNÉ

1a

uzávěrka objednávky 10. 1. 2017

ČESTNÁ VSTUPENKA

v ceně registračního poplatku

Počet:

VOUCHERY – ČESTNÉ VSTUPENKY ELEKTRONICKÉ
V průběhu srpna od nás obdržíte internetový odkaz s unikátním kódem. Ten můžete zaslat svým obchodním partnerům, kteří po zaregistrování obdrží voucher pro vstup na veletrh. Voucher – čestnou vstupenku elektronickou si může vyžádat až pro 1000 Vašich partnerů.
PRONÁJEM PŘEDNÁŠKOVÝCH SÁLŮ

uzávěrka objednávky 10. 1. 2017

V rámci veletrhu si mohou vystavující společnosti pronajmout konferenční sál pro své konference, semináře, přednášky apod. Areál PVA
EXPO PRAHA nabízí dva konferenční sály s maximální kapacitou cca 30 osob a jeden konferenční sál s maximální kapacitou cca 150
osob (uváděné kapacity jsou při divadelním uspořádání sálů). Konferenční sály se nacházejí ve Vstupní hale I. Všechny jsou vybaveny
základní prezentační technikou (plátno, dataprojektor a v případě velkého sálu i ozvučení). PVA EXPO PRAHA nově disponuje Kongresovým sálem s kapacitou až 650 osob.
Konferenční sál 3 (max. 30 osob) – Vstupní hala I

1 500 Kč/hod.

Konferenční sál 1 (max. 150 osob) – Vstupní hala I

2 500 Kč/hod.

Kongresový sál (max. 650 osob) – Vstupní hala II
Datum pronájmu:

individuální nabídka

Doba pronájmu:

od

do

PRONÁJEM JEDNACÍCH PROSTOR

uzávěrka objednávky 10. 1. 2017

Konferenční sál 2 (max. 40 osob) – Vstupní hala I – uzavřená jednání, tiskové konference atd.

1 000 Kč/hod.

INDIVIDUÁLNÍ OSTRAHA EXPOZIC

uzávěrka objednávky 10. 1. 2017

V průběhu montáže, konání veletrhu a demontáže je pořadatelem zajištěna základní ostraha areálu a pořádková služba. Ostraha
areálu je oprávněna namátkově kontrolovat veškerá vozidla při vjezdu a výjezdu z areálu a viditelné označení osob opravňující k pobytu
v areálu. Ve smyslu Všeobecných podmínek účasti na veletrzích ABF, a.s. pořadatel neodpovídá na výstavišti vystavovatelům ani jejich
spoluvystavovatelům za ztrátu, zničení nebo jakékoliv poškození exponátů, vybavení a zařízení stánků, zboží, obalů, balicích materiálů
bez ohledu, zda ztráta, zničení nebo jiné poškození vznikly při montáži, dopravě či v průběhu veletrhu. Vystavovatelé si mohou objednat
individuální ostrahu své expozice.
INDIVIDUÁLNÍ OSTRAHA EXPOZIC

200 Kč/hod.

Počet hodin celkem:

Datum ostrahy:

Doba ostrahy:

od

do

Datum ostrahy:

Doba ostrahy:

od

do

Cena 200 Kč/hod. platí pouze při objednání ostrahy do 10. 1. 2017. Při pozdějším objednání je cena 250 Kč/hod.

Všechny ceny jsou uváděny bez DPH.
		
		

________________________________________________________		

		

datum, podpis za objednatele, razítko

Na www.fordecor.cz/vystavovatel můžete stáhnout formulář vyplnitelný na počítači.

Každý vystavovatel obdrží 100 ks čestných tištěných vstupenek v rámci své účasti na veletrhu a také zaplaceného registračního poplatku.
K tomuto počtu je možné si doobjednat libovolný počet tištěných vstupenek.
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Vystavovatel / spoluvystavovatel __________________________________________________________________________________________

BONUSOVÁ PROPAGACE NA WEBU

Na www.fordecor.cz/vystavovatel můžete stáhnout formulář vyplnitelný na počítači.

Prezentace exponátů
v sekci Najdete na veletrhu

uzávěrka objednávky 10. 1. 2017

Sekce Najdete na veletrhu na webových stránkách www.fordecor.cz jsou ideálním prostorem k uveřejnění zajímavých exponátů,
nových technologií či informací o nabízených službách, které budete ve svých expozicích prezentovat. Jako vystavovatelé i spoluvystavovatelé můžete představit své novinky a exponáty ještě před začátkem veletrhu. Poskytnuté informace budou využity také v rámci
PR kampaně.
Zaslané podklady budeme publikovat po jejich obdržení, texty podléhají redakční úpravě.
Ukázka:

Název vystavovaného výrobku / technologie / služby (max. 80 znaků):
_
_

Popis exponátu / technologie / služby (max. 800 znaků) – charakteristika vlastností, uplatnění na trhu, přednosti:
_

Web (odkaz na podrobnou stránku s výrobkem):
Obrázek / fotografie: prosím zašlete v příloze – formát jpg, min. šířka 800 px
Souhlas s užitím obrázku/fotografie
Odesílatel příspěvku zasláním obrázku/fotografie potvrzuje, že zveřejněním nebudou neoprávněně zasažena autorská ani jiná práva či
oprávněné zájmy třetích osob. Odesílatel uděluje ABF, a.s., IČ 63080575 nevýhradní licenci k užití obrázku/fotografie ke všem způsobům
jejich užití, v neomezeném rozsahu a s právem poskytnout podlicenci. Licence je udělována pro území ČR, na dobu trvání majetkových
autorských práv a bez množstevního omezení. V rámci užití obrázku/fotografie je ABF, a.s. oprávněna je užít vcelku nebo jejich část, nejen
v jejich původní podobě, ale i v upravené podobě, spojením s jinými autorskými díly i s textem, obrazem, fotografií, obrazovým záznamem
nebo zvukem. V případě, že by užitím obrázku/fotografie byla poškozena jakákoliv práva třetích osob, zavazuje se Odesílatel nahradit
nároky třetích osob vzniklé z takového poškození.
Odesílatel příspěvku
Kontaktní osoba _______________________________________________________________________________________
Tel./mobil ______________________________________ E-mail ________________________________________________
Formulář, prosím, vyplňte elektronicky a zašlete na awohlrabova@seznam.cz včetně přílohy (obrázku / fotografie).
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Objednávka kontejnerů na odpad

Vystavovatel (obchodní jméno) _________________________________________________________________________________________

Na www.fordecor.cz/vystavovatel můžete stáhnout formulář vyplnitelný na počítači.

Vážení vystavovatelé,
děkujeme Vám, že výstavbě svých expozic věnujete takovou pozornost a současně Vás žádáme o odvoz odpadu, který vznikne při
následné demontáži (suť, dřevotříska, sádrokarton, kovový odpad, obalové materiály apod.). Nezapomeňte si, prosím, objednat odpadové
nádoby dle množství Vašeho plánovaného odpadu.
Kontejnery budou přistaveny nejdříve 21. 1. 2017 ráno.
Děkujeme za pochopení a těšíme se na další spolupráci.
Za realizační tým veletrhů
Mgr. Lukáš Vilímek
manažer technického oddělení
T:1 +420 225 291 223
M:1+420 739 003 169
vilimek@abf.cz
OBJEDNÁVÁME NÍŽE UVEDENÉ KONTEJNERY NA ODVOZ ODPADU PŘI DEMONTÁŽI
Objem
Cena
(bez DPH)

1 100 l
800 Kč

Objednáváme		
		ks

Objem
Cena
(bez DPH)

3 m3
2 500 Kč

Objednáváme		
		ks

Objem
Cena
(bez DPH)

9 m3
5 400 Kč

Objednáváme		
		ks

Všechny ceny jsou uváděny bez DPH.

		

________________________________________________________		

		

datum, podpis za objednatele, razítko
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Individuální pojištění

Vážený vystavovateli,
Slavia pojišťovna a.s. si Vám dovoluje nabídnout pojištění Vaší výstavní expozice v rámci pojistné smlouvy č. 5900002770
pro vystavovatele v PVA EXPO PRAHA Letňany.
Organizátor doporučuje vystavovatelům, kromě povinného pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám, uzavřít
i pojištění souboru vlastních výstavních exponátů, zařízení a vybavení expozice na tato rizika:
Rozsah pojištění:
1.

Sdružené živelní pojištění
Zahrnuje všechna standardně pojišťovaná rizika (požár, výbuch, úder blesku, povodeň, záplava, pád letadla, stromů, stožárů
a další) včetně škod způsobených kapalinou nebo párou unikající z vodovodních, klimatizačních, topných a hasicích zařízení.
Maximálním limitem pojistného plnění je částka (limit je odvozen od hodnoty expozice):
skupina A)
5 000 000 Kč
skupina B)
1 000 000 Kč
skupina C)
500 000 Kč
Spoluúčast pojištěného na škodě je stanovena na 5 000 Kč, pro skupinu C) 3 000 Kč

2.

Odcizení (krádež, loupež)
Maximálním limitem pojistného plnění je částka:
skupina A )
1 000 000 Kč
skupina B)
500 000 Kč
skupina C)
500 000 Kč
Spoluúčast pojištěného na škodě je stanovena na 5 000 Kč, pro skupinu C) 3 000 Kč
Za odcizení krádeží se nepovažuje přivlastnění si věci nezjištěným způsobem, beze stop násilí.
Exponáty o velikosti menší než 30 x 30 x 10 cm jsou pojištěním kryty pouze za předpokladu, že byly umístěny v zamčených
skleněných nebo jiných vitrínách, ostatní pojištěné věci této velikosti v uzamčených skříních nebo schránkách.

Toto pojištění je sjednáno i pro případ tzv. „prosté krádeže“
Tzn. pro případ krádeže, kdy nebyly překonány překážky zabraňující krádeži nebo nedošlo k použití násilí nebo jeho pohrůžky. Vztahuje
se na vystavované exponáty, zařízení a vybavení. Pojištění platí za předpokladu, že ke škodní události došlo v průběhu úředně stanovené
otevírací doby výstavní akce a za přítomnosti obsluhy expozice.
Maximálním limitem pojistného plnění je částka:
skupina A)
50 000 Kč
skupina B)
25 000 Kč
skupina C)
15 000 Kč
Spoluúčast pojištěného na škodě je stanovena na 5 000 Kč, pro skupinu C) 3 000 Kč
Pojištění platí po celou dobu konání výstavní akce včetně montáže a demontáže expozice, max. 120 hod. před oficiálním zahájením
výstavy a max. 48 hod. po jejím oficiálním ukončení.
Výše a způsob placení pojistného
skupina A)
4 500 Kč
skupina B)
2 200 Kč
skupina C)
1 400 Kč
Pojistné za celou dobu konání veletrhu je splatné v den uzavření pojištění, vystavovatel obdrží doklad o pojištění a o úhradě pojistného.
Vedením a zpracováním pojistného zájmu vystavovatelů na PVA EXPO PRAHA Letňany je pověřena pojišťovací makléřská společnost
TOTAL BROKERS, a.s.
se sídlem Za Skalkou 421/10, Praha 4, PSČ 147 00, Česká republika
IČ: 273 79 345,
tel.: 731 424 709, 244 400 838,
kterou naleznete v areálu PVA EXPO PRAHA v Letňanech ve Vstupní hale I.
V případě zájmu Vás zástupce TOTAL BROKERS navštíví přímo na Vašem stánku.
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Povinné pojištění
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Vážený vystavovateli,
Slavia pojišťovna a.s. si Vás dovoluje seznámit s rozsahem povinného pojištění zajištěného v rámci služeb, které Vám poskytuje
organizátor výstav a veletrhů – společnost ABF, a.s.
Rozsah sjednaného pojištění:
Pojištění odpovědnosti
Jsou kryty škody způsobené na majetku, zdraví a životě třetích osob.
Maximálním limitem pojistného plnění je částka 1 500 000 Kč
Spoluúčast pojištěného na škodě je stanovena na 5 000 Kč
Pojištění platí po celou dobu konání výstavní akce včetně montáže a demontáže expozice, max. 120 hod. před zahájením
vlastního konání veletrhu a max. 48 hod. po ukončení vlastního konání veletrhu.

POJIŠŤOVNA SLAVIA a.s. VÁM PŘEJE ÚSPĚŠNÝ A BEZPROBLÉMOVÝ PRŮBĚH VÝSTAVNÍ AKCE

Postup při vzniku škodní události:
Vážený vystavovateli,
v případě vzniku škodní události je nutné provést tyto úkony pojištěným, který je současně i poškozeným:
1.	Kontaktovat pojišťovacího makléře a na základě jeho pokynů vyplnit písemné hlášení škody na tiskopisu, dopisem, telefonem,
faxem, e-mailem.
2.	Písemné uplatnění poškozeného na škůdci, s prokázáním rozsahu poškozené věci fotodokumentací, pořizovacím dokladem, dokladem
za opravu a č. ú. kam bude zasláno případné pojistné plnění.

Do formuláře uvádějte vždy číslo pojistné smlouvy – 5900002769
Pojišťovací makléř:
			
			
			
			
			

Total Brokers a.s.
Za Skalkou 421/10, 147 00 Praha 4
tel.: 244 400 876, mobil: 731 424 709
fax: 244 400 838
e-mail: likvidace@totalbrokers.cz
www.totalbrokers.cz

V případě, že byla škodná událost oznámena telefonem, faxem nebo e-mailem, je pojistník (pojištěný) povinen dodatečně bez
zbytečného odkladu oznámit škodnou událost písemně. Hlášení škodné události se považuje za doručené v okamžiku, kdy je doručeno
na předepsaném tiskopisu nebo dopisem podepsaným pojistníkem nebo pojištěným na adresu uvedenou výše.
Každou škodní událost prosíme zároveň nahlásit ABF, a.s. a to přímo na výstavišti v registraci nebo v technickém dispečinku.
Pokud máte zájem o bližší informace o pojištění nebo uvažujete o připojištění exponátů na riziko živelní škody a odcizení,
kontaktujte, prosím, přímo společnost TOTAL BROKERS v předstihu před akcí nebo na výstavišti PVA EXPO PRAHA.
Pojišťovací makléř TOTAL BROKERS a.s. bude přítomen na akci při montáži exponátů a první dva dny veletrhu na stánku ve Vstupní hale I
v následujících termínech:
18. 1. 2017 		
od 12.00 do 18.00 hodin
19. 1. 2017 		
od 8.00 do 12.00 hodin
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Pro naše zákazníky nabízíme ubytování v několika partnerských zařízeních.
Clarion Congress Hotel Prague 4* se nachází pouhých 10 minut jízdy autem či přímým autobusem
č. 158 od PVA EXPO PRAHA Letňany a zároveň přímo na trase metra B – stanice Vysočanská,
s dobrou dostupností do centra Prahy. Je jediným hotelem v Praze, který kromě ubytování
a konferenčních prostor disponuje i relaxačním zázemím a nákupními možnostmi pod jednou
střechou. Právě díky dopravní dostupnosti a perfektním službám je vhodný pro individuální
návštěvníky i business klientelu. S kapacitou 559 pokojů včetně 25 luxusních apartmá jsme
vždy připraveni nabídnout Vám naše služby v průběhu konání veletrhů i mimo ně.
Hotel Blue Orange 4* je vyhlášen svojí přátelskou atmosférou. Nabízí Vám ubytování ve
12 dvoulůžkových pokojích – kuřáckých i nekuřáckých. Všechny pokoje jsou tzv. managerského
typu a jsou zařízeny moderně a účelně. Samozřejmostí vybavení každého pokoje je sociální
zařízení, LCD televizor, telefon, trezor, minibar a wifi (8 MBit/s) s připojením na internet. V rámci
ubytování můžete využít nadstandardních služeb health clubu (cardio fitness, posilovna, indoor
cycling, squash, golf, sauna, vířivka), případně využít služby osobních trenérů, které nejsou
zahrnuty v ceně ubytování. U hotelu se také nachází golfové hřiště na krátkou hru.
Hotel Duo 4* je komplex, který nabízí hostům širokou škálu služeb – ubytování, stravování,
konferenční služby a služby hotelového sportcentra. V roce 2014 se hotel podrobil rozsáhlé
rekonstrukci, během které se zrenovovaly veřejné prostory Lobby, restaurace Formanka, hlavní
hotelový vchod, kongresové centrum a 101 pokojů. Celkem hotel nabízí 642 klimatizovaných
pokojů v různých kategoriích s připojením k wifi. Stylová Restaurace Formanka se specializuje na tradiční českou, ale i mezinárodní kuchyni a nabízí pokrmy nejvybranějších chutí.
Flexibilní kongresové centrum hotelu nabízí celkem 11 konferenčních místností vybavených
nejmodernější technikou. V letních měsících je k dispozici posezení na slunečné letní terase
nebo v prostorné zahradě. Široký výběr služeb nabízí Sportcentrum, kde se nachází bowling
centrum s 12 dráhami, bazén, sauna, posilovna, ricochet, masáže a kosmetické studio.
Centrum Mariapoli je příjemné moderní kongresové a ubytovací zařízení v klidném prostředí,
vzdálené jen 10 minut autem od PVA EXPO PRAHA Letňany ve směru na Starou Boleslav.
K dispozici je 20 jedno- až čtyřlůžkových pokojů s vlastním sociálním příslušenstvím. Pokoje
jsou vybavené minibarem a telefonem, ve všech pokojích je bezplatné wifi připojení, na většině
pokojů je TV. Z některých pokojů je přímý vstup do zahrady, jiné mají vlastní balkon.

Pension Svět se nachází v klidném prostředí na 9. km dálnice D8 v areálu Zelené údolí v obci
Úžice. Tři mohutné srubové věže umocňují osobitý charakter stavby připomínající zámeckou
architekturu. Interiér netradičního pensionu je zařízen v duchu exotického stylu a název Svět
skutečně vystihuje atmosféru několika vybraných zemí s originálními doplňky. Jednotlivé apartmány jsou svou výzdobou a doplňky věnovány určitým zemím a nebo místům na Zemi.

Podrobnější informace a kontakty: www.abf.cz sekce Ubytování

Ze širší nabídky ubytování si můžete objednat u cestovní agentury 1Big Europe,
která má mnohaleté zkušenosti se zajišťováním ubytovacích služeb u nás i ve světě.

Nabídka ubytování
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Nabídka hostesek

Agentura Apsara nabízí profesionální služby hostesek a tlumočnic, které Vám pomohou s organizací a chodem stánku. Naše hostesky splňují vysoké požadavky, jako jsou znalost cizích jazyků (obvykle hovoří dvěma světovými jazyky), atraktivní vzhled, příjemné
vystupování, studium VŠ, zkušenosti s danou prací a další. Dle Vašich požadavků zajistíme vhodné oblečení (společenský kostýmek,
šaty, doplňky ve Vašich firemních barvách či originální oděv ušitý na míru). Rádi Vám sestavíme nabídku na základě Vašich konkrétních
přání a doporučíme ty nejvhodnější dívky.

Orientační ceník – konkrétní ceny závisí na přesných požadavcích klienta:
Hosteska bez jazykového vybavení

170 Kč/hod.

Hosteska hovořící ANGLICKY (NĚMECKY) – komunikativní úroveň

180 Kč/hod.

Hosteska – distribuce tiskovin

1 250 Kč/1 den (max. 8 hod.)

Půjčovné kostýmu

600 Kč/veletrh

Další ceny rádi upřesníme na základě Vaší poptávky. Po akci vyúčtujme počet reálně odpracovaných hodin dle pracovního výkazu
a vystavíme fakturu. Všechny ceny jsou uváděny bez DPH.
Na stránkách www.apsara.cz naleznete kompletní databázi dívek, reference a také fotografie z realizovaných akcí. Již 12 let poskytujeme personální servis – hostesek, modelek a promotérů na veletrhy konané po celé České republice. Základem naší úspěšné práce
je široká databáze pečlivě vybíraných a perfektně proškolených hostesek a promotérů. Pracujeme s dlouhodobě prověřenými lidmi
a klientovi vždy doporučíme nejvhodnější typy zvláště vybraných dívek pro danou akci.
Agentura Apsara zajišťuje dále akce na klíč (módní přehlídky, konference, večírky atd.) včetně doprovodných programů a vystoupení
známých osobností.

Kontaktní informace:
Mgr. Klára Nestěrová
managing director
mobil: 777 768 408
e-mail: apsara@apsara.cz

Lucie Bubníková
project koordinátor
mobil: 777 315 790
e-mail: hostess@apsara.cz

Agentura Apsara, kancelář: Jindřišská 24, 110 00 Praha 1, tel.: 224 282 467, www.apsara.cz
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V areálu PVA EXPO PRAHA je pro Vás k dispozici profesionální full-servis v oblasti gastronomie, který zahrnuje:
l
l

l

l

l
l

vydávání slevových gastro karet při registraci vystavovatelů
zvýhodněné cenové podmínky pro vystavovatele ve dvou restauracích
a ve dvou kavárnách umístěných ve Vstupních halách I a II
donášku občerstvení na Vaše stánky na základě předchozí tištěné nebo
elektronické objednávky
kompletní zajištění cateringových služeb na Vašich stáncích včetně obsluhy
a zajištění barmanských služeb
možnost doobjednávek teplých i studených nápojů na stánky během dne
zajištění kompletních cateringových služeb (rauty, pracovní obědy, koktejly,
konference) v prostorách PVA EXPO PRAHA i mimo areál

l

pronájem gastro vybavení dle Vašich požadavků

l

pronájem mobiliáře a vybavení Vašich stánků (židle a stoly) dle Vašich požadavků

Na spolupráci s Vámi se těší
Ing. Karolína Čiháková
mobil: 773 635 856
e-mail: info@stonescatering.cz,
karolina@stonescatering.cz
STONES CATERING, s.r.o.
Oderská 333
190 00 Praha 9 - Čakovice
www.stonescatering.cz
www.gastropva.cz
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Kontakty

Pořadatel:
ABF, a.s. – člen Hospodářské komory České republiky, SOVA ČR
Mimoňská 645, 190 00 Praha 9 - Prosek, www.abf.cz
Daniel Bartoš, DiS.
ředitel veletržní správy
T: +420 225 291 114, M: +420 739 003 155
bartos@abf.cz
Ing. arch. Maria Wohlrabová
ředitelka OT bydlení
T: +420 225 291 244, M: +420 739 306 332
wohlrabova@abf.cz
Soňa Scheeová
manažerka FOR DECOR & HOME
T: +420 225 291 224, M: +420 739 003 165
scheeova@abf.cz
Eldar Yunusmetov
manažer zahraničního obchodu
T: +420 225 291 185, M: +420 739 003 158
yunusmetov@abf.cz
Mgr. Lukáš Vilímek
manažer technického oddělení
T: +420 225 291 223, M: +420 739 003 169
vilimek@abf.cz
Alexandra Wohlrabová
produkční OT bydlení
T: +420 225 291 141, M: +420 739 003 170
awohlrabova@abf.cz
Iva Hanušová
účetní
T: +420 225 291 145, M: +420 606 671 466
ihanusova@abf.cz

DODAVATELÉ SLUŽEB
Spedice:
CENTRUMSPED, s.r.o.
Ivana Veselá
M: +420 602 501 381
vesela@centrumsped.cz
Gastroservis na expozice, občerstvení:
STONES CATERING, s.r.o.
Karolína Čiháková
T: +420 271 721 968, F: +420 286 850 979
M: +420 773 635 856
bezplatná linka: 800 600 631
karolina@stonescatering.cz, info@stonescatering.cz
Hostesky:
Agentura Apsara
Lucie Bubníková
M: +420 777 315 790
hostess@apsara.cz
Reportážní, interiérové a portrétní fotografie:
Alex Macciani
M: +420 775 205 262
macciani@macciani.cz
www.macciani.cz

