
FORMULÁØE PRO VYSTAVOVATELE

Seznam pøíloh

1) Informace o vystavovateli, platební podmínky
2) Objednávka - Technické služby - elektrická energie
3) Objednávka - Technické služby - pøívod vody a odpadu
4) Objednávka - Technické služby - zavìšení, vysokozdvih, autojeøáb
5) Objednávka - Interiérový systémový stánek 1
6) Objednávka - Interiérový systémový stánek  2
7) Objednávka - Interiérový systémový stánek  3
8) Objednávka - Exteriérový systémový stánek
9) Nákres stánku
10) Atypický stánek
11) Katalog mobiliáøe a doplòkového vybavení 1
12) Katalog mobiliáøe a doplòkového vybavení 2
13) Katalog mobiliáøe a doplòkového vybavení 3
14) Objednávka - Mobiliáø
15) Objednávka - Koberec
16) Objednávka - Límcový nápis a grafika
17) Objednávka - Audiovizuální vybavení
18) Objednávka - Pøenosné prezentaèní systémy
19) Objednávka - Rostlinná dekorace
20) Potvrzení a schválení realizace expozice

EXPOSALE -CZ s.r.o.,Školská 33/3, 25092, Šestajovice, Èeská republika,www.exposale.cz 
Kontaktní tel: + 420 277 278 411,+ 420 770 139 795, e-mail: vcb@exposale.cz

Organizátor: Produkce a technická realizace:

Deadline : 



Informace o vystavovateli
Platební podmínky
VYSTAVOVATEL:

Obchodní jméno:

Kontaktní osoba:

Ulice:

PSÈ: Stát:

Tel./mobil:

Internet:

Platební podmínky :

Ceny jsou uvádìny v Kè bez zákonem stanoveného DPH.
Všechny uvedené ceny služeb jsou za celou akci, pokud není stanoveno jinak.

Po obdržení objednávkových formuláøù zašle Exposale-CZ, s.r.o. zálohovou fakturu ve výši 100%, která musí být uhrazena pøed 
zaèátkem montáže. Koneèná faktura s odeètením záloh bude zaslána až po ukonèení veletrhu.

Platba faktury mùže být provedena bankovním pøevodem nebo kreditní kartou. 
Naši platební bránu naleznete: 

Pro venkovní pøípojky Vám bude ve fakturaci úètována vratná záloha 2 000,- Kè na pøípojku. Vyrovnání bude v závìreèné faktuøe.     

Na pozdní objednávky, objednané po 10.07.2018, se bude uplatòovat pøíplatek za pozdní objednávku ve výši 50% pùvodní èástky.
Pozdní objednávky nemohou být garantovány, všechny budou potvrzovány individuálnì dle aktuálních skladových zásob.

Objednávky pøi montáži a bìhem konání veletrhu jsou možné, ale na všechny bude uplatòován pøíplatek ve výši 100% pùvodní 
èástky.

Tyto objednávky budou hrazeny na místì buï kreditní kartou nebo v hotovosti.

Svým podpisem prohlašuji, že jsem si pøeèetl výše uvedené platební podmínky spoleènosti Exposale-CZ, s.r.o. a pokyny pro 
montáž, demontáž a konání veletrhu „Zemì živitelka 2018" a souhlasím s jejich obsahem.

EXPOSALE-CZ, s.r.o.

www.exposale.cz/gpwebpay

E-mail:

IÈ:

DIÈ:

TERMÍN ODESLÁNÍ FORMULÁØE: 10.7.2018 

Èíslo popisné: Mìsto:

Èíslo stánku:
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 Datum :

EXPOSALE -CZ s.r.o.,Školská 33/3, 25092, Šestajovice, Èeská republika,www.exposale.cz 
Kontaktní tel: + 420 277 278 411,+ 420 770 139 795, e-mail: vcb@exposale.cz

Prosím, zašlete tento formuláø na e-mail: 
zivitelka2018@vcb.cz

Organizátor: Produkce a technická realizace:



TERMÍN ODESLÁNÍ FORMULÁŘE: do 10.7.2018 

Objednávka
Technické služby - elektrická energie:

Pøívod 230 V - L + N + PE              

Pøívod 400V - 3L + N +PE
Upozornìní pro venkovní pøípojky Vám bude ve fakturaci úètována vratná záloha 2 000 Kè na pøípojku. Vyrovnání bude v závìreèné faktuøe.

Upozornìní: pro venkovní pøípojky Vám bude ve fakturaci úètována vratná záloha 2 000 Kè na pøípojku. Vyrovnání bude v závìreèné faktuøe.

  850,- Kè / den x 6 dní - 5 100,- Kè

  600 Kè / den x 6 dní - 3 600,- Kè

  500,- Kè / ks

 1 100 Kè / den x 6 dní - 6 600,- Kè 

 1 750,- Kè / den x 6 dní - 10 500,- Kè 

do 10,5 kWh - jištìní 16 A   

do 3,5 kWh   

montáž pøípojky   

do 21 kWh - jištìní 32 A   

do 42 kWh - jištìní 63 A   

 Všechny pøípojky jsou pøipojeny pøes proudový chrániè.

Vrchní pøívod k osvìtlovací rampì nebo jakékoliv svislé øešení pøívodu nad stánek z konstrukce haly, bude potvrzeno organizátorem na základì požadavku.
(vrchní pøívod možno objednat pouze s elektrickou pøípojkou )

á 5 000,- Kè

Zapùjèení elektrorozvadìèe (stejná cena pro krytou i venkovní plochu)

Elektrorozvadìè pro pøíkon 9kW až 21kW/400V á 2 500,- Kè

Povinná revize výst.stánku realizovaného vlastními silami:  1 000 Kè/stánek Poèet stánkù:

Poèet :

požadovaný poèet pøipojení 

požadovaný poèet pøipojení 

požadovaný poèet pøipojení 

požadovaný poèet pøipojení 

požadovaný poèet pøipojení 

V cenì pøipojení je zahrnut nárok vystavovatele (realizátora expozic) být pøipojen bìhem výstavy,
Cena pøipojení (230 V - L + N + PE) na el. rozvody døíve než pøed zahájením akce a následující den po skonèení akce je:    1 000,- Kè/den.
V èástce za odbìr je kromì spotøeby proudu zahrnuta amortizace, údržba sítí a zapojení do sítì technikem dodavatele.
Zjistí-li kontrolní orgán vyšší odbìr než objednaný,  zaplatí objednatel vyšší paušál + 2 000 Kè pokutu. 
Vystavovatel nesmí zasahovat do rozvodù elektro a je povinen umožnit pøístup reviznímu technikovi a kontrolním orgánùm Výstavištì Èeské Budìjovice a.s. 
a EXPOSALE-CZ s.r.o. do všech prostorù expozice z dùvodu revize a kontroly el.zaøízení. 

  500,- Kè / ksmontáž pøípojky   požadovaný poèet pøipojení 

Noèní proud (30% pøíplatek k cenì objednaného pøíkonu)

pøívod kW požadujeme 24 hod.
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Telefon: Èíslo stánku:

IÈO:Jméno spoleènosti:

Kontaktní osoba: E-mail:

 Datum :

Prosím, zašlete tento formuláø na e-mail: 
zivitelka2018@vcb.cz

EXPOSALE -CZ s.r.o.,Školská 33/3, 25092, Šestajovice, Èeská republika,www.exposale.cz 
Kontaktní tel: + 420 277 278 411,+ 420 770 139 795, e-mail: vcb@exposale.cz

Všechny ceny v Kč bez DPH.

Organizátor: Produkce a technická realizace:



Deadline : 

Telefon:

Objednávka
Technické služby - pøívod vody a odpadu:

Odbìr vody

Objednávka napuštìní bazénu (vè. vypuštìní)
cena je stejná pro krytou i venkovní plochu
úètovaná jednorázová èástka:                1 200,- Kè +250,- Kè/m3

Vystavování živých rostlin
paušální poplatek za spotøebu vody:      800,- Kè

  800,- Kè Poèet:bìžný odbìr (kuchyòka)

  1 000,- Kè Poèet:odbìr do 10m3

    3 000,- Kè Poèet:technologický odbìr do 50m3

pøi vyšším odbìru bude pøipojení dodohodnuto individuálnì

Poèet m3:

Všechny ceny v Kč bez DPH.

Pøipojení na vodu a odpad (bez odbìru)   3 000,- Kè/akci        

(platí každá firma, která objednává odbìr vody)

Odbìr vody objednají i prodejní stánky s trvalou pøípojkou vody. Vystavovatel má nárok na zapojení 3 dny pøed zahájením akce, datum a hodinu 
dohodne s projektovým manažerem. 
Paušál za odbìr vody pøi zapojení na sí� døíve než 3 dny pøed zahájením akce a následující den po skonèení akce je: 400 Kè/den.
Zjistí-li kontrolní orgán vyšší odbìr, než objednaný, zaplatí objednavatel vyšší paušál + 2 000 Kè pokutu. 
Pøi svévolném napojení bude úètována rovnìž pokuta 2 000 Kè + odbìr + pøipojení.
Dodavatel si vyhrazuje právo promítnout do cen zvýšené náklady, vzniklé úpravou cen vstupù. 
Vystavovatel nesmí zasahovat do rozvodu vody a je povinen umožnit pøístup kontrolním orgánùm Výstavištì Èeské Budìjovice a.s. a EXPOSALE-CZ s.r.o.
do všech prostorù expozice z dùvodu kontroly pøipojení.

Poèet:
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Èíslo stánku:

IÈO:Jméno spoleènosti:

Kontaktní osoba: E-mail:

Upozornìní: pro venkovní pøípojky Vám bude ve fakturaci úètována vratná záloha 2 000 Kè na pøípojku. Vyrovnání bude v závìreèné faktuøe.

 Datum :

Prosím, zašlete tento formuláø na e-mail: 
zivitelka2018@vcb.cz

EXPOSALE -CZ s.r.o.,Školská 33/3, 25092, Šestajovice, Èeská republika,www.exposale.cz 
Kontaktní tel: + 420 277 278 411,+ 420 770 139 795, e-mail: vcb@exposale.cz

Organizátor: Produkce a technická realizace:

TERMÍN ODESLÁNÍ FORMULÁŘE: do 10.7.2018 



Objednávka
Technické služby - zavìšení, vysokozdvih, autojeøáb:

Ceny jsou úètovány za každých zapoèatých 15 minut. 

Závìsný systém 
oka k zavìšení napø. reklamních panelù s maximálním zatížením 50kg na 1 závìsný bod

Celková cena:požadovaný poèet okpronájem 1 závìsného oka na celou dobu výstavy : 3 000,- Kè

Závìsný systém bude pøedán se spuštìnými lany, vlastní zavìšení si vystavovatel objedná níže.

Závìšení panelu
cena:  1 500,- Kè/hod.

VZV vozík           cena: 550,- Kè/15 min. datum/èas: 

VZV vozík           cena: 550,- Kè/15 min. datum/èas: 

VZV vozík            cena: 550,- Kè/15 min. datum/èas: 

Autojeøáb           cena: 950,- Kè/15 min. datum/èas: 

Autojeøáb           cena: 950,- Kè/15 min. datum/èas: 

pøedpokládaný èas v min.: 

pøedpokládaný èas v min.: 

pøedpokládaný èas v min.: 

pøedpokládaný èas v min.: 

pøedpokládaný èas v min.:

Pøedpokládané datum zavìšení:

Pøesný èas zavìšení bude sdìlen objednateli  odpovìdným pracovníkem.

Zavìšení podléhá schválení organizátorem dle technických a kapacitních možností.   
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Telefon: Èíslo stánku:

IÈO:Jméno spoleènosti:

Kontaktní osoba: E-mail:

 Datum :

Prosím, zašlete tento formuláø na e-mail: 
zivitelka2018@vcb.cz

EXPOSALE -CZ s.r.o.,Školská 33/3, 25092, Šestajovice, Èeská republika,www.exposale.cz 
Kontaktní tel: + 420 277 278 411,+ 420 770 139 795, e-mail: vcb@exposale.cz

Všechny ceny v Kč bez DPH.

Organizátor: Produkce a technická realizace:

TERMÍN ODESLÁNÍ FORMULÁŘE: do 10.7.2018 



varianta A4 - 2x2 m

cena: 5 350,- Kè

infopult

varianta A6 - 3x2 m

cena: 7 500,- Kè

infopult

3m

2m
2m

2m

Cena neobsahuje:

 registraèní poplatek, pronájem plochy, technické pøípojky             

varianta A9 - 3x3 m

cena: 10 800,- Kè

infopult

3m

3m

varianta A12 - 3x4 m

cena: 14 100,- Kè

4m

3m

infopult

varianta A15 - 5x3 m

cena: 17 400,- Kè

infopult

5m

3m

Cena obsahuje:

realizaci základní stavby vè.límce s nápisem (max.20 písmen)
koberec šedý
1x informaèní pult 1x0,5/1m
bodové osvìtlení
zázemí s regálem (kromì varianty A4) 
vìšák, odpadkový koš
1x el.zásuvka 230V (2kW)

varianta A20 - 5x4 m

cena: 22 900,- Kè

infopult

5m

4m

Interiérový systémový stánek - typ A

Objednávka
Interiérový systémový stánek
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Telefon: Èíslo stánku:

IÈO:Jméno spoleènosti:

Kontaktní osoba: E-mail:

 Datum :

Prosím, zašlete tento formuláø na e-mail: 
zivitelka2018@vcb.cz

EXPOSALE -CZ s.r.o.,Školská 33/3, 25092, Šestajovice, Èeská republika,www.exposale.cz 
Kontaktní tel: + 420 277 278 411,+ 420 770 139 795, e-mail: vcb@exposale.cz

Všechny ceny v Kč bez DPH.

Organizátor: Produkce a technická realizace:

TERMÍN ODESLÁNÍ FORMULÁŘE: do 10.7.2018 



Objednávka
Interiérový systémový stánek

varianta A24 - 6x4 m 

cena: 27 300,- Kè

infopult

4m

6m

infopult

  varianta A25 - 5x5 m, 

   cena 28 400,- Kè

5m

5m

varianta A30 - 5x6 m 

cena: 33 900,- Kè

infopult

6m

5m

varianta A36 - 6x6 m

cena 40 500,- Kè

infopult

6m

6m

stánek otevøený ze 2 stran

stánek otevøený ze 3 stran

Pokud vám nevyhovuje stánek 
otevøený pouze z 1 strany, 
zvolte další možnost

Cena neobsahuje:
registraèní poplatek, pronájem plochy, 
technické pøípojky              

Cena obsahuje:

realizaci základní stavby vè.límce s nápisem (max.20 písmen)
koberec šedý
1x informaèní pult 1x0,5/1m
bodové osvìtlení
zázemí s regálem 
vìšák, odpadkový koš
1x el.zásuvka 230V (2kW)

Interiérový systémový stánek - typ A
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Telefon: Èíslo stánku:

IÈO:Jméno spoleènosti:

Kontaktní osoba: E-mail:

 Datum :

Prosím, zašlete tento formuláø na e-mail: 
zivitelka2018@vcb.cz

Organizátor: Produkce a technická realizace:

EXPOSALE -CZ s.r.o.,Školská 33/3, 25092, Šestajovice, Èeská republika,www.exposale.cz 
Kontaktní tel: + 420 277 278 411,+ 420 770 139 795, e-mail: vcb@exposale.cz

Deadline : 

Všechny ceny v Kč bez DPH.

TERMÍN ODESLÁNÍ FORMULÁŘE: do 10.7.2018 



Objednávka
Interiérový systémový stánek

Interiérový systémový stánek - typ B

Cena obsahuje:
realizace stavby
2x kulatý stùl 1x regál
8x židle 1x informaèní pult 1x0,5/1m
6x bodové osvìtlení 1x vìšák
1x zásuvka 230V (2kW) grafika/ polep folií ORACAL dle
1x odpadkový koš vzorníku
1x židle barová “Z”

koberec dle vzorníku

regál

infopult

koš

7m

4m

Základní výška expozice: 2,87m

Cena obsahuje:
realizace stavby
1x kulatý stùl 1x regál
4x židle 1x informaèní pult 1x0,5/1m
3x bodové osvìtlení 1x vìšák
1x zásuvka 230V (2kW) 1x banner (1,1x3m)
1x odpadkový koš grafika/polep folií ORACAL dle
1x židle barová “Z” vzorníku

koberec dle vzorníku

Základní výška expozice: 4,37m

varianta B28 - 7x4 m, cena: 43 500,- Kè

varianta C30 - 6x5 m, cena: 45 500,- Kè

Interiérový systémový stánek - typ C 

infopult

5m

6m

Cena obsahuje:
realizace stavby
4x kulatý stùl 1x regál
16x židle 1x informaèní pult 1x0,5/1m
6x bodové osvìtlení 1x vìšák
1x zásuvka 230V (2kW) 1x banner (2,88x1,89m)
2x židle barová “Z” grafika/ polep folií ORACAL dle
1x odpadkový koš vzorníku
2x vitrína 100x50x300

koberec dle vzorníku

vitrína

vitrína in
fo

pult

infopult

7m

6m

varianta D42 - 6x7 m, cena: 85 500,- Kè

Interiérový systémový stánek - typ D 
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Telefon: Èíslo stánku:

IÈO:Jméno spoleènosti:

Kontaktní osoba: E-mail:

 Datum :

Prosím, zašlete tento formuláø na e-mail: 
zivitelka2018@vcb.cz

Cena neobsahuje:
registraèní poplatek, pronájem plochy, technické pøípojky

Cena neobsahuje:
registraèní poplatek, pronájem plochy, technické pøípojky

Cena neobsahuje:
registraèní poplatek, pronájem plochy, technické pøípojkyZákladní výška expozice: 2,87m 

EXPOSALE -CZ s.r.o.,Školská 33/3, 25092, Šestajovice, Èeská republika,www.exposale.cz 
Kontaktní tel: + 420 277 278 411,+ 420 770 139 795, e-mail: vcb@exposale.cz

Deadline : 

Všechny ceny v Kč bez DPH.

Organizátor: Produkce a technická realizace:

TERMÍN ODESLÁNÍ FORMULÁŘE: do 10.7.2018 



Cena obsahuje:

realizaci stavby expozice
konstrukci systémového stánku Octanorm,
nebo Isogon, bílé panely výška 2,5m, støecha
název firmy na límci (èerná písmena) 
koberec -barva šedá
bodová svìtla

Objednávka
Exteriérový systémový stánek

Exteriérový systémový stánek - typ E

varianta E9 - 3x3 m

varianta E18 - 6x3 m

varianta E27 - 9x3 m

varianta EXTRA

Možnost dovybavení:

Vybranou expozici lze po dohodì upravit, dovybavit dalším nábytkem, AV 
technikou, další  grafikou atd. dle požadavkù klienta, viz objednávkový blok.

Cena neobsahuje:

registraèní poplatek, pronájem plochy, technické pøípojky
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Telefon: Èíslo stánku:

IÈO:Jméno spoleènosti:

Kontaktní osoba: E-mail:

 Datum :

Prosím, zašlete tento formuláø na e-mail: 
zivitelka2018@vcb.cz

Zaškrtnìte prosím požadovanou variantu. 
Na Vámi zvolenou variantu vyhotovíme individuální kalkulaci.

Ilustraèní foto

EXPOSALE -CZ s.r.o.,Školská 33/3, 25092, Šestajovice, Èeská republika,www.exposale.cz 
Kontaktní tel: + 420 277 278 411,+ 420 770 139 795, e-mail: vcb@exposale.cz

Organizátor: Produkce a technická realizace:

TERMÍN ODESLÁNÍ FORMULÁŘE: do 10.7.2018 



Prosím zakreslete schéma Vašeho stánku do møížky, s oznaèením ulièek, okolních stánkù a míst, kde chcete mít umístìny pulty, 

vitríny a dále v pøípadì potøeby umístìní závìsných bodù a pøípojek elektøiny a vody. 

Nákres stánku

elektrická 
zásuvka

pøípojka 
vody 

stìnavitrínapultzávìsný
bod

1x1m
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Deadline : 

Telefon: Èíslo stánku:

IÈO:Jméno spoleènosti:

Kontaktní osoba: E-mail:

 Datum :

Prosím, zašlete tento formuláø na e-mail: 
zivitelka2018@vcb.cz

EXPOSALE -CZ s.r.o.,Školská 33/3, 25092, Šestajovice, Èeská republika,www.exposale.cz 
Kontaktní tel: + 420 277 278 411,+ 420 770 139 795, e-mail: vcb@exposale.cz

Organizátor: Produkce a technická realizace:

TERMÍN ODESLÁNÍ FORMULÁŘE: do 10.7.2018 



Prosím, kontaktujte nás do 10.7. 2018 na e-mailu: 
vcb@exposale.cz

www.exposale.cz/fotogalerie

Atypický stánek 

Pokud máte zájem o atypický stánek, rádi vám pøipravíme designový návrh a jeho kalkulaci nebo pøipravíme kalkulaci vašeho

vlastního návrhu. Pro více informací nás do 10.7. 2018 kontaktujte na:

Zde uvádíme ukázky naší práce z pøedchozích výstav. Více naleznete na našich webových stránkách:

 

vcb@exposale.cz
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EXPOSALE -CZ s.r.o.,Školská 33/3, 25092, Šestajovice, Èeská republika,www.exposale.cz
Kontaktní tel: + 420 277 278 411,+ 420 770 139 795, e-mail: vcb@exposale.cz 

Organizátor: Produkce a technická realizace:



Objednávka mobiliáøe na stranì 14

1 760,- Kè/akce/ks
400,- Kè/akce/ks 600,- Kè/akce/ks

240,- Kè/akce/ks 600,- Kè/akce/ks
410,- Kè/akce/ks

Plastová konferenèní židle
èerná 
(è. 108) 

Barová židlièka
typ BOMBO
(è. 109)
   600,- Kè/akce/ks600,- Kè/akce/ks
500,- Kè/akce/ks

(è. 101) (è. 102)

Židle chromová, polstrovaná,
modrá

(è. 103)

Židle chromová
polstrovaná èerná
(è. 104)

Konferenèní židle
polstrovaná èerná
(è. 105)
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Semišové køeslo, modré
(è. 111)  
1 760,- Kè/akce/ks

Køeslo
modré, èalounìné
(è. 112)
2 025,- Kè/akce/ks

Køeslo kožené, èerné
(è. 110)
1 760,- Kè/akce/ks

350,- Kè/akce/ks 350,- Kè/akce/ks

Stùl laminovaný
rozmìry 80x80cm/70cm
barva: bílá nebo døevo
(è. 113)

Stùl laminovaný
rozmìry 120x80cm/70cm
barva: bílá nebo døevo
(è. 114)

Stùl laminovaný - kulatý
rozmìry pr. 80cm/70cm
barva: bílá nebo døevo
(è. 115)

350 Kè/akce/ks

Kulatý stùl
rozmìry 80cm/70cm
bílý laminát,chróm
(è. 116) 

450,- Kè/akce/ks

Kulatý barový stùl
rozmìry 60cm/115cm
bílý laminát,chróm
(è. 117) 

450,- Kè/akce/ks

Stùl - pùlkruh ke stìnì
rozmìry 80cm/115cm
bílý laminát,chróm
(è. 118) 

450,- Kè/akce/ks

Barová stolièka - typ „Z”
(è. 106)

Èirá plastová židle, 
chrom
(è. 107)

Katalog mobiliáøe a doplòkového vybavení

Židle konferenèní plastová, chrom
bílá

Køeslo konferenèní polstrované, chrom
béžové

EXPOSALE -CZ s.r.o.,Školská 33/3, 25092, Šestajovice, Èeská republika,www.exposale.cz 
Kontaktní tel: + 420 277 278 411,+ 420 770 139 795, e-mail: vcb@exposale.cz

Organizátor: Produkce a technická realizace:

Všechny ceny v Kč bez DPH.
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Objednávka mobiliáøe na stranì 14

Židle plastová - atyp, chrom
bílá

(è. 203)
400,- Kè/akce/ks

Židle plastová - design
barvy: bílá, èerná
(è. 204)
350,- Kè/akce/ks

Židle koženka, chrom,
barva: èerná, bílá
(è. 205)
350,- Kè/akce/ks

Katalog mobiliáøe a doplòkového vybavení

Vitrína, 2 sklenìné polièky
rozmìry: 100x50cm / 250cm
(è. 216)
2 680,- Kè/akce/ks           

Vitrína nízká 
rozmìry: 100x50cm / 80cm
(è. 217) 
1 350,- Kè/akce/ks                    

Uvítací pult, 1 polièka
rozmìry: 100x50cm / 
115cm
(è. 218)
600,- Kè/akce/ks

Zamykací komoda 
rozmìry: 80cmx40cm/70cm
barva: bílá, èerná 
(è. 213)
500,- Kè/akce/ks     

Stojan na prospekty: 
typ LITSTAND 
(è. 214)
500,- Kè/akce/ks   

Stojan na prospekty: 
typ WIRE 
(è. 215)
200,- Kè/akce/ks   

Pohovka, bílá, rozmìry 
180cmx88cm/66cm
(è. 211)

1 800,- Kè/akce/ks

Stùl laminovaný, chrom
rozmìry 120x80cm/70cm
barva: bílá
(è. 209)
                                 

Taburetka, kulatá, bílá
prùmìr 40cm, v. 35cm
(è. 212)
   

. 

Stùl laminovaný, chrom
rozmìry 80x80cm/70cm
barva: bílá
(è. 210)
                                 

300,- Kè/akce/ks

Rozkládací zahradní židle
barva: bílá
(è. 207)
300,- Kè/akce/ks

Rozkládací zahradní židle
barva: døevo
(è. 208)
300,- Kè/akce/ks

Židle plastová, chrom
bílá
(è. 206)
400,- Kè/akce/ks

Židle laminovaná, bílá, chrom
(è. 202)
300,- Kè/akce/ks

Židle plastová zahradní
bílá
(è. 201)
300,- Kè/akce/ks

450,- Kè/akce/ks

450,- Kè/akce/ks

EXPOSALE -CZ s.r.o.,Školská 33/3, 25092, Šestajovice, Èeská republika,www.exposale.cz 
Kontaktní tel: + 420 277 278 411,+ 420 770 139 795, e-mail: vcb@exposale.cz

Deadline : 

Organizátor: Produkce a technická realizace:

Všechny ceny v Kč bez DPH.



Kávovar na kapsle - Lavazza 
(è. 303)
1 500,- Kè/akce/ks 

Lednice 110l 
(è. 301)
1 100,- Kè/akce/ks           

Lednice 240l 
(è. 302)
2 000,- Kè/akce/ks                
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Objednávka mobiliáøe na stranì 14

Katalog mobiliáøe a doplòkového vybavení

800,- Kè/akce/ks

Vodobar s ohøevem
(19l vodní barely nejsou v cenì)
(è. 304) 300,- Kè/akce/ks

Rychlovarná konvice
(è. 305)

200,- Kè/akce/ks

Stojanový vìšák
(è. 306)

1 000,- Kè/akce/ks

Venkovní podstavec na žerï vlajky
(è. 307)

Další vybavení:

Polièka: laminátová, obdélníková, 30x100cm, è. 308, cena 450,- Kè / akce

Polièka: laminátová, obdélníková, variabilní sklon, 30x100cm, è. 309, cena 550,- Kè / akce 

Posuvné dveøe zamykací, 100cm/250cm, è. 310, cena 2 570,- Kè / akce

Nástìnný vìšák, è. 311, cena 350,- Kè / akce

Pult 50x50x100cm, è. 312, cena 600,- Kè / akce

Pult s polièkou, døevìná vrchní deska 100 x 100 x 100cm, è. 313, cena 1 350,- Kè / akce 

Odpadkový koš, è. 314, cena 60,- Kè / akce

Barel vody 19l k vodobaru, č.304a, cena 285,-Kč / barel

EXPOSALE -CZ s.r.o.,Školská 33/3, 25092, Šestajovice, Èeská republika,www.exposale.cz 
Kontaktní tel: + 420 277 278 411,+ 420 770 139 795, e-mail: vcb@exposale.cz

Organizátor: Produkce a technická realizace:

Všechny ceny v Kč bez DPH.



Objednávka
Mobiliáø

Objednávám mobiliáø èíslo: 

Objednávám mobiliáø èíslo: 

Objednávám mobiliáø èíslo: 

Objednávám mobiliáø èíslo: 

Objednávám mobiliáø èíslo: 

Objednávám mobiliáø èíslo: 

Objednávám mobiliáø èíslo: 

Objednávám mobiliáø èíslo: 

Objednávám mobiliáø èíslo: 

Objednávám mobiliáø èíslo: 

Objednávám mobiliáø èíslo: 

Doplòující informace: 

ks:

ks:

ks:

ks:

ks:

ks:

ks:

ks:

ks:

ks:

ks:

Uveïte èísla, poèty a ceny Vámi vybraného mobiliáøe:

Všechny ceny v Kč bez DPH
Objednávky mobiliáøe do vyèerpání zásob. 
Mobiliáø bude zavezen do expozice den pøed zahájením veletrhu.
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 Datum :

Prosím, zašlete tento formuláø na e-mail: 
zivitelka2018@vcb.cz

Telefon: Èíslo stánku:

IÈO:Jméno spoleènosti:

Kontaktní osoba: E-mail:

EXPOSALE -CZ s.r.o.,Školská 33/3, 25092, Šestajovice, Èeská republika,www.exposale.cz 
Kontaktní tel: + 420 277 278 411,+ 420 770 139 795, e-mail: vcb@exposale.cz

Deadline : 

Organizátor: Produkce a technická realizace:

Kč / akce / ks

Kč / akce / ks

Kč / akce / ks

Kč / akce / ks

Kč / akce / ks

Kč / akce / ks

Kč / akce / ks

Kč / akce / ks

Kč / akce / ks

Kč / akce / ks

Kč / akce / ks

TERMÍN ODESLÁNÍ FORMULÁŘE: do 10.7.2018 



è. 1323

è. 1366

è. 1969

è. 1380

è. 1897

è. 1961

è. 1375

è. 1964

è. 1370

è. 1360

è. 1982

è. 202 

Koberec è.: Cena doplatek 80,- Kè/m2

Objednávka
Koberec

Všechny ceny v Kč bez DPH

Standardní šedý koberec è. 202 je v cenì systémového stánku.
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 Datum :

Prosím, zašlete tento formuláø na e-mail: 
zivitelka2018@vcb.cz

Telefon: Èíslo stánku:

IÈO:Jméno spoleènosti:

Kontaktní osoba: E-mail:

EXPOSALE -CZ s.r.o.,Školská 33/3, 25092, Šestajovice, Èeská republika,www.exposale.cz 
Kontaktní tel: + 420 277 278 411,+ 420 770 139 795, e-mail: vcb@exposale.cz

Organizátor: Produkce a technická realizace:

Barvy standardních výstavařských koberců k dispozici

Změna barvy koberce u systémových stánků:

Objednání koberce bez realizace: 

Koberec è.: Cena 170,- Kè/m2

TERMÍN ODESLÁNÍ FORMULÁŘE: do 10.7.2018 



Další tisky

k individuálnímu nacenìní

k individuálnímu nacenìní

Objednávka
Límcový nápis a grafika

Jiné než výše uvedené položky jsou k dispozici na vyžádání. 

Všechny ceny v Kč bez DPH

Tisk na samolepicí fólii plnobarevný na systémový panel 90x100 cm

Tisk na samolepicí fólii plnobarevný na systémový panel 90x225,5 cm 

V cenì systémového balíèku je název spoleènosti, který bude natištìn na horní límec.
Font Arial Bold, velká písmena, èerná barva.

(na pult, welcome desk nebo prvek na systémovém panelu)

Prosím napište Vaše další specifické požadavky:

2 500,- Kè / ks

1 150,- Kè / ks

1 200,- Kè / m2

1 200,- Kè / m2

700,- Kè / m2
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 Datum :

Prosím, zašlete tento formuláø na e-mail: 
zivitelka2018@vcb.cz

Telefon: Èíslo stánku:

IÈO:Jméno spoleènosti:

Kontaktní osoba: E-mail:

Prosím, vepište jméno Vaší spoleènosti do políèek níže, maximálnì 20 znakù:

Prosím zašlete Vaše logo ve formátu EPS se specifikací barev v rámci palety PANTONE. Pokud požadujete tisk ještì jiné grafiky než pouze 
loga, zašlete tiskový soubor ve formátu EPS nebo PDF v minimálním rozlišení 200 DPI.

EXPOSALE -CZ s.r.o.,Školská 33/3, 25092, Šestajovice, Èeská republika,www.exposale.cz 
Kontaktní tel: + 420 277 278 411,+ 420 770 139 795, e-mail: vcb@exposale.cz

Organizátor: Produkce a technická realizace:

TERMÍN ODESLÁNÍ FORMULÁŘE: do 10.7.2018 



600 Kè/den x 6 dní = 3 600,- Kè/akce 

700 Kè/den x 6 dní = 4 200,- Kè/akce 

800 Kè/den x 6 dní = 4 800,- Kè/akce

k individuálnímu nacenìní dle Vaší specifikace

300 Kè/den x 6 dní = 1 800,- Kè/akce

k individuálnímu nacenìní dle Vaší specifikace 

300 Kè/den x 6 dní = 1 800,- Kè/akce

900 Kè/den x 6 dní = 5 400,- Kè/akce

Objednávka
Audiovizuální vybavení

Jiné než výše uvedené vybavení je k dispozici na vyžádání, prosím zašlete Vaše požadavky na níže uvedený e-mail a my pøipravíme individuální nacenìní. 

Všechny ceny v Kč bez DPH
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 Datum :

Prosím, zašlete tento formuláø na e-mail: 
zivitelka2018@vcb.cz

Telefon: Èíslo stánku:

IÈO:Jméno spoleènosti:

Kontaktní osoba: E-mail:

TV plazma
42"/50"/60"

Dataprojektor TV stojan

EXPOSALE -CZ s.r.o.,Školská 33/3, 25092, Šestajovice, Èeská republika,www.exposale.cz 
Kontaktní tel: + 420 277 278 411,+ 420 770 139 795, e-mail: vcb@exposale.cz

Organizátor: Produkce a technická realizace:

TERMÍN ODESLÁNÍ FORMULÁŘE: do 10.7.2018 



Vybavení po zakoupení zùstává vystavovateli.

Objednávka
Pøenosné prezentaèní systémy

Rovná stìna POP - UP s pultem 3 x 2,3m - ceny:

S grafikou z jedné strany 22 500,- Kè 

S grafikou z obou stran 29 500,- Kè 

Grafika na pult 3 500,- Kè 

Oblá stìna POP - UP s pultem 3 x 2,3m - ceny:

S grafikou z jedné strany 24 500,- Kè 

S grafikou z obou stran 31 500,- Kè 

Grafika na pult 3 500,- Kè 

Pult Counta 

 Roll - Up  

 Vlajka „Muší køídlo”  

Pult je souèástí zboží a slouží zároveò jako pøepravní case.

Pult je souèástí zboží a slouží zároveò jako pøepravní case.

š.1m x v. 2,3m - cena vè. grafiky 7 950,-Kè

š.0,8m x v. 2m - cena vè. grafiky...3 250,- Kè

Všechny ceny v Kč bez DPH
Grafické podklady prosíme zasílat v tiskovém PDF, minimální rozlišení 200 DPI.

v. 3,2m - cena vèetnì podstavce a grafiky 3 750,- Kè
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 Datum :

Prosím, zašlete tento formuláø na e-mail: 
zivitelka2018@vcb.cz

Telefon: Èíslo stánku:

IÈO:Jméno spoleènosti:

Kontaktní osoba: E-mail:

EXPOSALE -CZ s.r.o.,Školská 33/3, 25092, Šestajovice, Èeská republika,www.exposale.cz 
Kontaktní tel: + 420 277 278 411,+ 420 770 139 795, e-mail: vcb@exposale.cz

Organizátor: Produkce a technická realizace:

TERMÍN ODESLÁNÍ FORMULÁŘE: do 10.7.2018 



Ficus Benjamina - do výšky 0,8m

 Datum :

Ficus Benjamina

Ficus Benjamina - do výšky 1,5m

Schefflera Planta

Schefflera Planta

DEKORATIVNÍ ROSTLINY:

Všechny ceny v Kč bez DPH

Objednávka
Rostlinná dekorace

Prosím, zašlete tento formuláø na e-mail: 
zivitelka2018@vcb.cz
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Telefon: Èíslo stánku:

IÈO:Jméno spoleènosti:

Kontaktní osoba: E-mail:

1 350,- Kè / akce / ks

1 200,- Kè / akce / ks

1 350,- Kè / akce / ks

1 550,- Kè / akce / ks

1 350,- Kè / akce / ks

1 050,- Kè / akce / ks

1 150,- Kè / akce / ks

1 450,- Kè / akce / ks

1 150,- Kè / akce / ks

1 600,- Kè / akce / ks

1 350,- Kè / akce / ks

EXPOSALE -CZ s.r.o.,Školská 33/3, 25092, Šestajovice, Èeská republika,www.exposale.cz
Kontaktní tel: + 420 277 278 411,+ 420 770 139 795, e-mail: vcb@exposale.cz 

Organizátor: Produkce a technická realizace:

Kentia

TERMÍN ODESLÁNÍ FORMULÁŘE: do 10.7.2018 



Potvrzení a schválení realizace expozice
Deadline : 

TERMÍN ODESLÁNÍ FORMULÁØE: 10.7.2018 
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Telefon: Èíslo stánku:

IÈO:Jméno spoleènosti:

Kontaktní osoba: E-mail:

 Datum :

Prosím, zašlete tento formuláø na e-mail: 
zivitelka2018@vcb.cz

Potvrzení vystavovatele

Potvrzujeme tímto, že výstavbu naší expozice bude realizovat firma:

           Uvedenou firmu též tímto zplnomocòujeme k jednání ve vìci stavby expozice a situování technických pøípojek.

Souèasnì pøikládáme ke schválení projekt stánku (v èelním pohledu a pùdorysu) se zakreslením a zakótováním pøívodù elektro, vody, odpadu, 
výškových dominant, poutaèù, pøípadného zpevnìní plochy, vèetnì orientace stánku v rámci objednané plochy.

V pøípadì, že maximální výška expozice pøesahuje 2,5m, podléhá schválení expozice poplatku ve výši 500,- Kè + DPH.

Dále potvrzujeme, že výše uvedená firma:

- se seznámila a bere na vìdomí Obchodní a Technické podmínky pro úèast na veletrhu a pokyny pro montáž, demontáž a konání 
   veletrhu „Zemì živitelka 2018" a souhlasí s jejich obsahem.
- vlastní oprávnìní k provádìní odborných prací
- pøebírá veškerou odpovìdnost za realizaci expozice
- potvrzuje, že všechny materiály použité k výstavbì expozic mají snížený stupeò hoølavosti ve smyslu platných norem a pøedpisù a 
  zejména textilie jsou impregnovány proti ohni

Obchodní jméno:

Kontaktní osoba 
zodp. za realizaci:

Ulice:

PSÈ: Stát:

Tel./mobil na kontaktní 
osobu:

Internet:

E-mail na kontaktní osobu:

IÈ:

DIÈ:

Èíslo popisné: Mìsto:

EXPOSALE -CZ s.r.o.,Školská 33/3, 25092, Šestajovice, Èeská republika,www.exposale.cz
Kontaktní tel: + 420 277 278 411,+ 420 770 139 795, e-mail: vcb@exposale.cz 

Organizátor: Produkce a technická realizace:
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	04 - jmeno / podpis: 
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	varianta A30  5x6 m: Off
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	16 - tisk 2500: 
	16 - tisk 1200 tisk samolepka: 
	16 - tisk 700 logo: 
	16 - tisk 1200 na PVC: 
	16 - tisk 1150: 
	16 - 1200: 1200
	16 - 0700: 700
	16 - 1150: 1150
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	16 - celkem tisk 1150: 0
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	17 - 1800: 1800
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	17 - pocet 3600: 
	17 - pocet 4200: 
	17 - pocet 4800: 
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	17 - celkem TV42: 0
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	17 - datum: 
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	200: 1200
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	17 - cena celkem AV: 0
	19 - celkem Planta: 0
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	19 - pocet kytice: 
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