19. – 22. 4. 2022
24. Mezinárodní odborný veletrh vytápěcí,
ventilační, klimatizační, měřící, regulační,
sanitární a ekologické techniky

Kontaktní osoba: Jitka Bakalíková
telefon: +420 720 315 315, e-mail: jitka@mdlexpo.cz
www.aquatherm-praha.com

Organizátor veletrhu:
Šmeralova 170/31
CZ - 170 00 Praha 7

IČ: 24712647 DIČ: CZ24712647
www.mdlexpo.cz
Pantone CoolGray 10 (C=0, M=0, Y=0, K=73)
Pantone 320 (C=100, M=0, Y=40, K=0)

Uzávěrka: 4. 3. 2022

REALIZACE VÝSTAVNÍ EXPOZICE
Octanorm
Standardizovaný výstavní systém Octanorm se dá přizpůsobit na jakýkoliv rozměr a typ expozice. Je tvořený hliníkovými stojkami
a paždíky, do kterých se umisťují bílé MDF desky.

TYP I
Konstrukce – hliníkové stojky, bílé obvodové a dělící stěny, název firmy
na grafickém panelu (logo firmy za poplatek)
VY
ST
AV
OV
AT
EL

Koberec v barvě dle požadavku
Sezení (1 stůl, 4 židle) – počet podle požadavku klienta
Infopult
Bodové světlo 100 W – 1 ks na 3 m2*
Zásuvka*
Odpadkový koš
Denní úklid expozice (ne exponáty)
Cena bez DPH (CZ): 1 690 Kč/m2
* Přípojka el. energie není v ceně realizace expozice. Je nutné ji objednat.

TYP II
Konstrukce – hliníkové stojky, bílé obvodové a dělící stěny, částečný
stropní rastr, uzamykatelné zázemí s regálem a nástěnným věšákem,
název firmy na grafickém panelu (logo firmy za poplatek)
Koberec v barvě dle požadavku
Sezení (1 stůl, 4 židle) – počet podle požadavku klienta
Infopult
Bodové světlo 100 W – 1 ks na 3 m2*
Zásuvka*
Odpadkový koš
Denní úklid expozice (ne exponáty)
Cena bez DPH (CZ): 1 990 Kč/m2
* Přípojka el. energie není v ceně realizace expozice. Je nutné ji objednat.

OBJEDNÁVKA REALIZACE VÝSTAVNÍ EXPOZICE
Vystavovatel:
Kontaktní
osoba:
Tel.:

E-mail.:

TYP I ve velikosti:

m2

Barva koberce:
modrý

šedý

TYP II ve velikosti:
Nápis na límci expozice:

černý

červený

jiný:

Ceny neobsahují DPH (CZ).

Dodatečné vybavení je možné objednat v samostatném formuláři.

Místo, datum

Razítko a podpis vystavovatele (oprávněné osoby)
v případě zaslání poštou

m2

OBKLAD OCTANORMu
Obložení standardní octanormové konstrukce lamino deskami ve volitelné barvě. Lamino desky vytvoří celistvou hladkou plochu
vhodnou pro umístění velkoplošné grafiky.

LAMINO OBKLAD: 1 350 Kč/m2
Výroba a polep grafiky (bez přípravy grafických dat): 790 Kč/m2
Na základě Vašeho požadavku Vám zpracujeme kompletní kalkulaci.
Máme zájem o tento typ expozice:

ANO

NE

Ceny neobsahují DPH (CZ).

ATYPICKÁ RELIZACE EXPOZICE
Při návrhu a řešení atypické expozice pracujeme s vizí klienta v kontextu s aktuálními trendy s apelem na funkčnost a kvalitní
zpracování. Nabízíme komplexní řešení od návrhu, přes vlastní realizaci, dopravu exponátů, zpracování a tisk grafiky, po zajištění
cateringu anebo také reklamních předmětů.
Na základě Vašeho požadavku Vám zpracujeme grafický návrh expozice a kompletní kalkulaci na realizaci expozice. Po celou
dobu veletrhu Vám zajistíme technický servis.

Máme zájem o realizaci atypické expozice:

ANO

NE

