
Zamówienia na wybrany rodzaj pakietu należy dokonać za pomocą Zgłoszenia Udziału, formularz A2, par. 3.
Więcej informacji: Przedstawicielstwo Veletrhy Brno, a.s. w Polsce, tel. 34 366 98 88, www.targi.brno.pl

Warunki ogólne dotyczące wszystkich typów i wielkości stoisk:

-  Stoisko będzie przygotowane na dzień przed rozpoczęciem targów na
godz. 10.00

- W przypadku uszkodzenia paneli przy lepieniu grafik na ścianach 
we własnym zakresie, przewidziana jest dodatkowa opłata w wysokości 
880 CZK za 1 szt.

- Przy zwrocie lub wymianie wyposażenia podstawowego cena pakietu nie ulega 
obniżeniu

-  Sprzątanie odbywa się każdego dnia rano przed rozpoczęciem targów
-  W przypadku oferty pakietowej zmiany konstrukcyjne stoisk nie są możliwe
- UWAGA - demontaż rozpocznie się natychmiast po zakończeniu targów1

BASIC
9 m2

B1
9 m2

Wyposażenie stoiska: 
1x stół okrągły 70 cm
2x krzesło Bystřice
1x lada informacyjna
1x listwa wieszakowa
1x kosz na śmieci
3x światło punktowe
1x gniazdko 220 V 
wyklejanie folii na panelach 
ściennych i fryzie za dopłatą

B 1
Specjalna oferta pakietowa - "Wystarczy jeden podpis"

Veletrhy Brno, a.s. 
Výstaviště 405/1 
603 00 Brno, Rep. Czeska
Tel.: +420 541 152 847 
Fax: +420 541 152 928 
E-mail: mhorak@bvv.cz
www.bvv.cz/expozice

Zniżka terminowa na zgłoszenia 
przesłane do 31 marca 2019 r. 

07-11 października 2019, Brno - Republika Czeska, www.bvv.cz/msv

     
Stoisko standardowe - TYP B1, 3 x 3 m, do 31.03.2019 cena łącznie CZK 65 930,- netto, 

po 31.03.2019 cena łącznie CZK 69 080,- netto
Cena obejmuje: powierzchnię ekspozycyjną 9 m kw., opłatę rejestracyjną, opłatę techniczną, zabudowę targową i wyposażenie zgodnie 
ze specyfikacją, podstawową grafikę na fryzie (napis do 15 znaków), wykładzinę, przyłącze prądu do 3,6 kW i rewizję, codzienne sprzątanie 
stoiska, wpis podstawowy w katalogu targowym i w elektronicznym systemie informacyjnym, 2 szt. kart montaż/demontaż, 2 szt. służbowych 
kart wstępu.

BASIC
9 m2

E1
9 m2

Wyposażenie stoiska: 
1x stół okrągły 70 cm
2x krzesło Bystřice
1x lada informacyjna
1x listwa wieszakowa
1x regał
1x kosz na śmieci
3x światło punktowe
1x gniazdko 220 V
1x baner - 2x miejsce na grafikę 
136 x 67 cm (grafika za dopłatą) 
wyklejanie folii na panelach 
ściennych i fryzie za dopłatą

BASIC
9 m2

E1
9 m2     

Stoisko standardowe - TYP E1, 3 x 3 m, do 31.03.2019 cena łącznie CZK 67 920,- netto,    
po 31.03.2019 cena łącznie CZK 71 070,- netto

Cena obejmuje: powierzchnię ekspozycyjną 9 m kw., opłatę rejestracyjną, opłatę techniczną, zabudowę targową i wyposażenie zgodnie 
ze specyfikacją, podstawową grafikę na fryzie (napis do 15 znaków), wykładzinę, przyłącze prądu do 3,6 kW i rewizję, codzienne sprzątanie 
stoiska, wpis podstawowy w katalogu targowym i w elektronicznym systemie informacyjnym, 2 szt. kart montaż/demontaż, 2 szt. służbowych 
kart wstępu.

BASIC
9 m29 m2

Wyposażenie stoiska: 
1x stół okrągły 70 cm
2x krzesło Bystřice
1x lada informacyjna
1x witryna 50/50/250 cm
1x listwa wieszakowa
1x lodówka, 1x regał
1x kosz na śmieci
3x światło punktowe
4x światło "Lopata" na wysięgniku 
1x gniazdko 220 V
1x gniazdko do lodówki
1x  baner - 4x miejsce na grafikę 
95 x 67 cm (grafika za dopłatą) 
wyklejanie folii na panelach 
ściennych i fryzie za dopłatą

   9 m2

Ex1 Stoisko standardowe - TYP Ex1, 3 x 3 m, do 31.03.2019 cena łącznie CZK 70 200,- netto
po 31.03.2019 cena łącznie CZK 73 350,- netto

Cena obejmuje: powierzchnię ekspozycyjną 9 m kw., opłatę rejestracyjną, opłatę techniczną, zabudowę targową i wyposażenie zgodnie 
ze specyfikacją, podstawową grafikę na fryzie (napis do 15 znaków), wykładzinę, przyłącze prądu do 3,6 kW i rewizję, codzienne sprzątanie 
stoiska, wpis podstawowy w katalogu targowym i w elektronicznym systemie informacyjnym, 2 szt. kart montaż/demontaż, 3 szt. służbo-
wych kart wstępu, 1x karta wjazdu na samochód.



B 2
Specjalna oferta pakietowa - "Wystarczy jeden podpis"

Veletrhy Brno, a.s. 
Výstaviště 405/1 
603 00 Brno, Rep. Czeska
Tel.: +420 541 152 847 
Fax: +420 541 152 928 
E-mail: mhorak@bvv.cz
www.bvv.cz/expozice

Zniżka terminowa na zgłoszenia 
przesłane do 31 marca 2019 r. 07-11 października 2019, Brno - Republika Czeska, www.bvv.cz/msv

Warunki ogólne dotyczące wszystkich typów i wielkości stoisk:

-  Stoisko będzie przygotowane na dzień przed rozpoczęciem targów 
na godz. 10.00

- W przypadku uszkodzenia paneli przy lepieniu grafik na ścianach 
we własnym zakresie, przewidziana jest dodatkowa opłata w wysokości 
880 CZK za 1 szt. 2

Wyposażenie stoiska: 

1x stół okrągły 70 cm
2x krzesło Bystřice
1x lada informacyjna
1x listwa wieszakowa
1x kosz na śmieci
3x światło punktowe
1x gniazdko 220 V 
wyklejanie folii na panelach 
ściennych i fryzie za dopłatą

BASIC
9 m2

B2
12 m2     

Stoisko standardowe - TYP B2, 4 x 3 m, do 31.03.2019 cena łącznie CZK  82 190,- netto
po 31.03.2019 cena łącznie CZK  86 390,- netto

Cena obejmuje: powierzchnię ekspozycyjną 12 m kw., opłatę rejestracyjną, opłatę techniczną, zabudowę targową i wyposażenie zgodnie 
ze specyfikacją, podstawową grafikę na fryzie (napis do 15 znaków), wykładzinę, przyłącze prądu do 3,6 kW i rewizję, codzienne sprzątanie 
stoiska, wpis podstawowy w katalogu targowym i w elektronicznym systemie informacyjnym, 2 szt. kart montaż/demontaż, 2 szt. służbowych 
kart wstępu.

BASIC
9 m2

E2
12 m2

Wyposażenie stoiska: 
1x stół okrągły 70 cm
2x krzesło Bystřice
1x lada informacyjna
1x listwa wieszakowa
1x regał
1x kosz na śmieci
3x światło punktowe
1x gniazdko 220 V
1x baner - 2x miejsce na grafikę 
136 x 67 cm (grafika za dopłatą) 
wyklejanie folii na panelach 
ściennych i fryzie za dopłatą

     
Stoisko standardowe - TYP E2, 4 x 3 m, do 31.03.2019 cena łącznie CZK 85 040 ,- netto, 

po 31.03.2019 cena łącznie CZK 89 240 ,- netto
Cena obejmuje: powierzchnię ekspozycyjną 12 m kw., opłatę rejestracyjną, opłatę techniczną, zabudowę targową i wyposażenie zgodnie 
ze specyfikacją, podstawową grafikę na fryzie (napis do 15 znaków), wykładzinę, przyłącze prądu do 3,6 kW i rewizję, codzienne sprzątanie 
stoiska, wpis podstawowy w katalogu targowym i w elektronicznym systemie informacyjnym, 2 szt. kart montaż/demontaż, 2 szt. służbowych 
kart wstępu.

BASIC
9 m212 m2

Wyposażenie stoiska: 
1x stół okrągły 70 cm
2x krzesło Bystřice
1x lada informacyjna
1x witryna 50/50/250 cm
1x listwa wieszakowa
1x lodówka, 1x regał
1x kosz na śmieci
3x światło punktowe
4x światło "Lopata" na wysięgniku 
1x gniazdko 220 V 
1x gniazdko do lodówki
1x baner - 4x miejsce na grafikę 
95 x 67 cm (g rafika za dopłatą) 
wyklejanie folii na panelach 
ściennych i fryzie za dopłatą

   
Ex2 Stoisko standardowe - TYP Ex2, 4 x 3 m, do 31.03.2019 cena łącznie CZK 86 860,- netto,

po 31.03.2019 cena łącznie CZK 91 060,- netto
Cena obejmuje: powierzchnię ekspozycyjną 12 m kw., opłatę rejestracyjną, opłatę techniczną, zabudowę targową i wyposażenie zgodnie 
ze specyfikacją, podstawową grafikę na fryzie (napis do 15 znaków), wykładzinę, przyłącze prądu do 3,6 kW i rewizję, codzienne sprzątanie 
stoiska, wpis podstawowy w katalogu targowym i w elektronicznym systemie informacyjnym, 2 szt. kart montaż/demontaż, 3 szt. służbowych 
kart wstępu, 1x karta wjazdu na samochód.

Zamówienia na wybrany rodzaj pakietu należy dokonać za pomocą Zgłoszenia Udziału, formularz A2, par. 3.
Więcej informacji: Przedstawicielstwo Veletrhy Brno, a.s. w Polsce, tel. 34 366 98 88, www.targi.brno.pl

- Przy zwrocie lub wymianie wyposażenia podstawowego cena pakietu nie ulega
obniżeniu

-  Sprzątanie odbywa się każdego dnia rano przed rozpoczęciem targów
-  W przypadku oferty pakietowej zmiany konstrukcyjne stoisk nie są możliwe
- UWAGA - demontaż rozpocznie się natychmiast po zakończeniu targów



B 3
Specjalna oferta pakietowa - "Wystarczy jeden podpis"

Veletrhy Brno, a.s. 
Výstaviště 405/1 
603 00 Brno, Rep. Czeska
Tel.: +420 541 152 847 
Fax: +420 541 152 928 
E-mail: mhorak@bvv.cz
www.bvv.cz/expozice 07-11 października 2019, Brno - Republika Czeska, www.bvv.cz/msv

Warunki ogólne dotyczące wszystkich typów i wielkości stoisk:

-  Stoisko będzie przygotowane na dzień przed rozpoczęciem targów 
na godz. 10.00

- W przypadku uszkodzenia paneli przy lepieniu grafik na ścianach 
we własnym zakresie, przewidziana jest dodatkowa opłata w wysokości 
880 CZK za 1 szt. 3

BASIC
9 m2

B3
16 m2     

Stoisko standardowe - TYP B3, 4 x 4 m, do 31.03.2019 cena łącznie CZK  106 700,- netto, 
po 31.03.2019 cena łącznie CZK  112 300,- netto

Cena obejmuje: powierzchnię ekspozycyjną 16 m kw., opłatę rejestracyjną, opłatę techniczną, zabudowę targową i wyposażenie zgodnie 
ze specyfikacją, podstawową grafikę na fryzie (napis do 15 znaków), wykładzinę, przyłącze prądu do 3,6 kW i rewizję, codzienne sprzątanie 
stoiska, wpis podstawowy w katalogu targowym i w elektronicznym systemie informacyjnym, 2 szt. kart montaż/demontaż, 2 szt. służbowych 
kart wstępu.

VWyposażenie stoiska: 

1x stół okrągły 70 cm
3x krzesło Bystřice
1x lada informacyjna
1x listwa wieszakowa
1x kosz na śmieci
5x światło punktowe
2x gniazdko 220 V 
1x baner - 2x miejsce na grafikę 
136 x 67 cm (grafika za dopłatą)
wyklejanie folii na panelach 
ściennych i fryzie za dopłatą

BASIC
9 m2

E3
16 m2

Wyposażenie stoiska: 
1x stół okrągły 70 cm
3x krzesło Bystřice
1x lada informacyjna
1x listwa wieszakowa
1x lodówka, 1x regał
1x kosz na śmieci
5x światło punktowe
2x światło "Lopata" na wysięgniku
2x gniazdko 220 V
1x gniazdko do lodówki
wyklejanie folii na panelach 
ściennych i fryzie za dopłatą

     
Stoisko standardowe - TYP E3, 4 x 4 m, do 31.03.2019 cena łącznie CZK 107 760,- netto,

po 31.03.2019 cena łącznie CZK 113 360,- netto
Cena obejmuje: powierzchnię ekspozycyjną 16 m kw., opłatę rejestracyjną, opłatę techniczną, zabudowę targową i wyposażenie zgodnie 
ze specyfikacją, podstawową grafikę na fryzie (napis do 15 znaków), wykładzinę, przyłącze prądu do 3,6 kW i rewizję, codzienne sprzątanie 
stoiska, wpis podstawowy w katalogu targowym i w elektronicznym systemie informacyjnym, 2 szt. kart montaż/demontaż, 2 szt. służbowych 
kart wstępu.

216 m     2

Ex3 Stoisko standardowe - TYP Ex3, 4 x 4 m, do 31.03.2019 cena łącznie CZK 127 210,- netto, 
po 31.03.2019 cena łącznie CZK132 810,- netto

Cena obejmuje: powierzchnię ekspozycyjną 12 m kw., opłatę rejestracyjną, opłatę techniczną, zabudowę targową i wyposażenie zgodnie 
ze specyfikacją, podstawową grafikę na fryzie (napis do 15 znaków), wykładzinę, przyłącze prądu do 6,9 kW i rewizję, codzienne sprzątanie 
stoiska, wpis podstawowy w katalogu targowym i w elektronicznym systemie informacyjnym, 2 szt. kart montaż/demontaż, 3 szt. służbowych 
kart wstępu, 1x karta wjazdu na samochód, doprowadzenie i odprowadzenie wody.

Wyposażenie stoiska: 
2x stół okrągły 70 cm
6x krzesło Bystřice
1x lada informacyjna
1x kuchenka Omnia
1x lodówka,1x regał, 1x kosz
1x listwa wieszakowa
6x światło punktowe
2x gniazdko 220 V
1x gniazdko do lodówki
1x ściana z grafiką szer. 2 m
(grafika na ścianę za dopłatą)
wyklejanie folii na panelach 
ściennych i fryzie za dopłatą

Zniżka terminowa na zgłoszenia 
przesłane do 31 marca 2019 r. 

Zamówienia na wybrany rodzaj pakietu należy dokonać za pomocą Zgłoszenia Udziału, formularz A2, par. 3.
Więcej informacji: Przedstawicielstwo Veletrhy Brno, a.s. w Polsce, tel. 34 366 98 88, www.targi.brno.pl

- Przy zwrocie lub wymianie wyposażenia podstawowego cena pakietu nie ulega
obniżeniu

-  Sprzątanie odbywa się każdego dnia rano przed rozpoczęciem targów
-  W przypadku oferty pakietowej zmiany konstrukcyjne stoisk nie są możliwe
- UWAGA - demontaż rozpocznie się natychmiast po zakończeniu targów



B 4
Specjalna oferta pakietowa - "Wystarczy jeden podpis"

Veletrhy Brno, a.s. 
Výstaviště 405/1 
603 00 Brno, Rep. Czeska
Tel.: +420 541 152 847 
Fax: +420 541 152 928 
E-mail: mhorak@bvv.cz
www.bvv.cz/expozice 07-11 października 2019, Brno - Republika Czeska, www.bvv.cz/msv

Warunki ogólne dotyczące wszystkich typów i wielkości stoisk:

-  Stoisko będzie przygotowane na dzień przed rozpoczęciem targów 
na godz. 10.00

- W przypadku uszkodzenia paneli przy lepieniu grafik na ścianach 
we własnym zakresie, przewidziana jest dodatkowa opłata w wysokości 
880 CZK za 1 szt. 4

BASIC
9 m2

B4
20 m2      

Stoisko standardowe - TYP B4, 4 x 5 m, do 31.03.2019 cena łącznie CZK  129 690,- netto, 
po 31.03.2019 cena łącznie CZK  136 680,- netto

Cena obejmuje: powierzchnię ekspozycyjną 20 m kw., opłatę rejestracyjną, opłatę techniczną, zabudowę targową i wyposażenie zgodnie 
ze specyfikacją, podstawową grafikę na fryzie (napis do 15 znaków), wykładzinę, przyłącze prądu do 3,6 kW i rewizję, codzienne sprzątanie 
stoiska, wpis podstawowy w katalogu targowym i w elektronicznym systemie informacyjnym, 2 szt. kart montaż/demontaż, 2 szt. służbowych 
kart wstępu.

Wyposażenie stoiska: 

2x stół okrągły 70 cm
6x krzesło Bystřice
1x lada informacyjna
1x listwa wieszakowa
1x kosz na śmieci
6x światło punktowe
2x gniazdko 220 V
1x baner - 2x miejsce na grafikę 
136 x 67 cm (grafika za dopłatą)
wyklejanie folii na panelach 
ściennych i fryzie za dopłatą

BASIC
9 m2

E4
20 m2     

Stoisko standardowe - TYP E4, 4 x 5 m, do 31.03.2019 cena łącznie CZK 130 080,- netto,
po 31.03.2019 cena łącznie CZK 137 090,- netto

Cena obejmuje: powierzchnię ekspozycyjną 20 m kw., opłatę rejestracyjną, opłatę techniczną, zabudowę targową i wyposażenie zgodnie 
ze specyfikacją, podstawową grafikę na fryzie (napis do 15 znaków), wykładzinę, przyłącze prądu do 3,6 kW i rewizję, codzienne sprzątanie 
stoiska, wpis podstawowy w katalogu targowym i w elektronicznym systemie informacyjnym, 2 szt. kart montaż/demontaż, 2 szt. służbowych 
kart wstępu.

220 m     2

Ex4 Stoisko standardowe - TYP Ex4, 4 x 5 m, do 31.03.2019 cena łącznie CZK 154 920,- netto,
po 31.03.2019 cena łącznie CZK 161 930,- netto

Cena obejmuje: powierzchnię ekspozycyjną 20 m kw., opłatę rejestracyjną, opłatę techniczną, zabudowę targową i wyposażenie zgodnie 
ze specyfikacją, podstawową grafikę na fryzie (napis do 15 znaków), wykładzinę, przyłącze prądu do 6,9 kW i rewizję, codzienne sprzątanie 
stoiska, wpis podstawowy w katalogu targowym i w elektronicznym systemie informacyjnym, 2 szt. kart montaż/demontaż, 3 szt. służbowych 
kart wstępu, 1x karta wjazdu na samochód, doprowadzenie i odprowadzenie wody.

Wyposażenie stoiska: 
2x stół okrągły 70 cm buk
6x krzesła Cora
1x lada informacyjna
1x kuchenka Omnia
1x lodówka,1x regał, 1x kosz 
6x światło punktowe
2x gniazdko 220 V
1x gniazdko do lodówki
1x ściana z grafiką 2x3,5 m
(grafika na ścianę za dopłatą)
wyklejanie folii na panelach 
ściennych i fryzie za dopłatą

Wyposażenie stoiska: 
1x stół okrągły 70 cm
3x krzesło Bystřice
1x lada informacyjna
1x listwa wieszakowa
1x lodówka, 1x regał
1x kosz na śmieci
6x światło punktowe
2x gniazdko 220 V
1x gniazdko do lodówki
wyklejanie folii na panelach 
ściennych i fryzie za dopłatą

Zniżka terminowa na zgłoszenia 
przesłane do 31 marca 2019 r. 

Zamówienia na wybrany rodzaj pakietu należy dokonać za pomocą Zgłoszenia Udziału, formularz A2, par. 3.
Więcej informacji: Przedstawicielstwo Veletrhy Brno, a.s. w Polsce, tel. 34 366 98 88, www.targi.brno.pl

- Przy zwrocie lub wymianie wyposażenia podstawowego cena pakietu nie ulega
obniżeniu

-  Sprzątanie odbywa się każdego dnia rano przed rozpoczęciem targów
-  W przypadku oferty pakietowej zmiany konstrukcyjne stoisk nie są możliwe
- UWAGA - demontaż rozpocznie się natychmiast po zakończeniu targów



B 5
Specjalna oferta pakietowa - "Wystarczy jeden podpis"

Veletrhy Brno, a.s. 
Výstaviště 405/1 
603 00 Brno, Rep. Czeska
Tel.: +420 541 152 847 
Fax: +420 541 152 928 
E-mail: mhorak@bvv.cz
www.bvv.cz/expozice 07-11 października 2019, Brno - Republika Czeska, www.bvv.cz/msv

Warunki ogólne dotyczące wszystkich typów i wielkości stoisk:

-  Stoisko będzie przygotowane na dzień przed rozpoczęciem targów 
na godz. 10.00

- W przypadku uszkodzenia paneli przy lepieniu grafik na ścianach 
we własnym zakresie, przewidziana jest dodatkowa opłata w wysokości 
880 CZK za 1 szt. 5

          
Stoisko standardowe - VP1, 3 x 3 m, do 31.03.2019 cena łącznie CZK  59 550,- netto,

po 31.03.2019 cena łącznie CZK   60 900,- netto
Cena obejmuje: powierzchnię ekspozycyjną 9 m kw. (zewnętrzną), opłatę rejestracyjną, opłatę techniczną, zabudowę targową i wyposaże-
nie zgodnie ze specyfikacją, podstawową grafikę na fryzie (napis do 30 znaków), wykładzinę, przyłącze prądu do 6,9 kW i rewizję, codzien-
ne sprzątanie stoiska, wpis podstawowy w katalogu targowym i w elektronicznym systemie informacyjnym, 2 szt. kart montaż/demontaż, 
2 szt. służbowych kart wstępu.

9 m2

VP 1
9 m2

VP 2
18 m2

Wyposażenie stoiska: 
1x stół okrągły 70 cm
3x krzesło Bystřice
1x szafka zamykana
1x lodówka
1x wieszak stojący
1x kosz na śmieci
1x gniazdko 220 V
1x gniazdko do lodówki 
wyklejanie folii na fryzie 
za dopłatą

Wyposażenie stoiska: 

1x stół okrągły 70 cm
3x krzesło Bystřice
1x szafka zamykana
1x kuchenka Omnia
1x lodówka, 2x regał
1x wieszak stojący
1x kosz na śmieci
3x gniazdko 220 V
1x gniazdko do lodówki 
wyklejanie folii na fryzie 
za dopłatą

           
Stoisko standardowe - VP2, 6 x 3 m, do 31.03.2019 cena łącznie CZK   100 230,- netto,

po 31.03.2019 cena łącznie CZK   102 930,- netto
Cena obejmuje: powierzchnię ekspozycyjną 18 m kw. (zewnętrzną), opłatę rejestracyjną, opłatę techniczną, zabudowę targową i wyposaże-
nie zgodnie ze specyfikacją, podstawową grafikę na fryzie (napis do 30 znaków), wykładzinę, przyłącze prądu do 6,9 kW i rewizję, codzienne 
sprzątanie stoiska, wpis podstawowy w katalogu targowym i w elektronicznym systemie informacyjnym, 2 szt. kart montaż/demontaż, 2 szt. 
służbowych kart wstępu, doprowadzenie i odprowadzenie wody.

VP 3
33 m2

              

Wyposażenie stoiska: 

2x stół 120/60 cm
12x krzesło Bystřice
2x szafka Octanorm
3x wieszak stojący
1x stół bufet
1x lada informacyjna
1x krzesło barowe
1x kuchenka Omnia
1x lodówka, 2x regał
3x kosz na śmieci
3x gniazdko 220 V
1x gniazdko do lodówki
wyklejanie folii na fryzie 
za dopłatą

Stoisko standardowe - VP3, 33 m , do 31.03.2019 cena łącznie CZK  145 220,- netto,
po 31.03.2019 cena łącznie CZK  150 170,- netto

Cena obejmuje: powierzchnię ekspozycyjną 18 m kw. (zewnętrzną), opłatę rejestracyjną, opłatę techniczną, zabudowę targową i wyposaże-
nie zgodnie ze specyfikacją, podstawową grafikę na fryzie (napis do 30 znaków), wykładzinę, przyłącze prądu do 6,9 kW i rewizję, codzienne 
sprzątanie stoiska, wpis podstawowy w katalogu targowym i w elektronicznym systemie informacyjnym, 2 szt. kart montaż/demontaż, 2 szt. 
służbowych kart wstępu, doprowadzenie i odprowadzenie wody.

Zniżka terminowa na zgłoszenia 
przesłane do 31 marca 2019 r. 

Zamówienia na wybrany rodzaj pakietu należy dokonać za pomocą Zgłoszenia Udziału, formularz A2, par. 3.
Więcej informacji: Przedstawicielstwo Veletrhy Brno, a.s. w Polsce, tel. 34 366 98 88, www.targi.brno.pl

- Przy zwrocie lub wymianie wyposażenia podstawowego cena pakietu nie ulega
obniżeniu

-  Sprzątanie odbywa się każdego dnia rano przed rozpoczęciem targów
-  W przypadku oferty pakietowej zmiany konstrukcyjne stoisk nie są możliwe
- UWAGA - demontaż rozpocznie się natychmiast po zakończeniu targów
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Miejsce i data Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
przez wystawcę, pieczątka i podpis

Wystawca:

Ulica:

Osoba do kontaktu:

Tel.:

Kod i miasto:

Fax: E-mail:

Do pakietu

zamawiam następujące wyposażenie dodatkowe (cena netto):

(uzupełnić o typ i wielkość stoiska)

Zamówienia na wybrany rodzaj pakietu należy dokonać za pomocą Zgłoszenia Udziału, formularz A2, par. 3. 

Zamówienie na wyposażenie dodatkowe do oferty pakietowej

B 6
Specjalna oferta pakietowa - "Wystarczy jeden podpis"

Veletrhy Brno, a.s. 
Výstaviště 405/1 
603 00 Brno, Rep. Czeska
Tel.: +420 541 152 847 
Fax: +420 541 152 928 
E-mail: mhorak@bvv.cz
www.bvv.cz/expozice 07-11 października 2019, Brno - Republika Czeska, www.bvv.cz/msv

Inne wyposażenie i usługi można zamówić na stronie www.objednavkovyblok.cz

Stół okrągły biały 90 cm

cena CZK 550,- 

Ilość

Krzesło Bystřice I Krzesło barowe

Lada informacyjna

Szafka Octanorm zamykana

Ilość

Wys.      68 cm
Szer.      95 cm
Głęb.     45 cm

Ilość

Wys.  110 cm
Szer.  100 cm
Głęb.    50 cm

Baner czołowyRegał magazynowy

Stojak na prospekty buk

Ilość

Światło „Lopata”Gniazdko 220 V

Ilość

IlośćIlość

cena CZK 300,- 

Ilość

cena CZK 600,- 

Ilość

Ilość

Ilość

Stół okrągły 70 cm buk

cena CZK 450,- 

Stół uniwersalny buk

cena CZK 480,-

cena CZK 1 200,- 

Zaplecze 1x1m2 drzwi harm.

cena CZK 1 586,- 

Ilość

cena CZK 640,- 

Ilość

Witryna przeszkl. Octanorm

Ilość

Wys.      98 cm
Szer.     95 cm
Głęb.     45 cm

cena CZK 337,- 

Ilość

Witryna Octanorm z oświetl.

Ilość

Wys.   200 cm
Szer.     50 cm
Głęb.     50 cm

Baner ukośny

cena CZK 684,- 

Ilość

cena CZK 640,- cena CZK 2 190,- 

cena CZK 800,- 

cena CZK 2 400,- 

Lodówka + prąd nocny

Ilość

Ilość

Witryna 100 x 50 x 250 cm
2x półka szklana
oświetlenie

Kuchenka Omnia

Ilość
Ilość

Witryna 100 x 100 x 250 cm
2x półka szklana
oświetlenie

cena CZK 2 126,- cena CZK 220,- cena CZK 4 000,- cena CZK 2 550,- cena CZK 425,- 

cena CZK 197,- 

Światło punktowe

Ilość

cena CZK 480,- 

Światło „Lopata” wysięgnik

Ilość

cena CZK 738,- 

Światło King 150 W

cena CZK 1 772,- 

Cena bez przyłącza prądu

Krzesło Max

cena CZK 750,- 

Ilość

Stół Max 90 cm buk

Ilość Ilość Ilość

cena CZK 650,- 

Stół bufet buk

cena CZK 900,- 

Krzesło Max barowe

cena CZK 1 000,- 

Cena bez doprowadz.
i odprowadz. wody

Półka prostopadła Octanorm

cena CZK 120,- 

Ilość




