ŠKOLY

VÝSTAVNÍ STÁNEK
4 m2

(2x2 m)

5.600 Kč

Vybavení stánku
výstavní plocha pod stánkem



výstavní stánek ve vybrané velikosti (obvodové stěny a atika pro označení stánku)



označení stánku (polep atiky) černým textem (text dle Vašeho výběru)



pult plný (100 × 50 × 110 cm)

-

barová židle

-

stůl (80 × 80 cm)

1 ks

židle

2 ks

odpadkový koš

1 ks

stěnový věšák

1 ks

světlo se skřipcem

1 ks

připojení k elektřině (1 zásuvka – max. 230 W)

1ks

bezdrátové připojení k internetu (wi-fi )



bezplatné uvedení v seznamu vystavovatelů ve veletržním katalogu



základní osvětlení v prostorách veletrhu



pořadatelská služba a ostraha v prostorách veletrhu



úklid v prostorách veletrhu (mimo výstavní expozice) a odvoz odpadků



Uvedené vybavení a služby jsou zahrnuty v ceně stánku. Další služby či vybavení lze doobjednat.
Ceny jsou uvedeny bez DPH. Výše uvedená vizualizace stánku je pouze ilustrativní.

VÝSTAVNÍ STÁNEK
6 m2

(3x2 m)

8.400 Kč

Vybavení stánku
výstavní plocha pod stánkem



výstavní stánek ve vybrané velikosti (obvodové stěny a atika pro označení stánku)



označení stánku (polep atiky) černým textem (text dle Vašeho výběru)



pult plný (100 × 50 × 110 cm)

-

barová židle

-

stůl (80 × 80 cm)

1 ks

židle

2 ks

odpadkový koš

1 ks

stěnový věšák

1 ks

světlo se skřipcem

1 ks

připojení k elektřině (1 zásuvka – max. 230 W)

1ks

bezdrátové připojení k internetu (wi-fi )



bezplatné uvedení v seznamu vystavovatelů ve veletržním katalogu



základní osvětlení v prostorách veletrhu



pořadatelská služba a ostraha v prostorách veletrhu



úklid v prostorách veletrhu (mimo výstavní expozice) a odvoz odpadků



Uvedené vybavení a služby jsou zahrnuty v ceně stánku. Další služby či vybavení lze doobjednat.
Ceny jsou uvedeny bez DPH. Výše uvedená vizualizace stánku je pouze ilustrativní.

VÝSTAVNÍ STÁNEK
9 m2

(3x3 m)

12.600 Kč

Vybavení stánku
výstavní plocha pod stánkem



výstavní stánek ve vybrané velikosti (obvodové stěny a atika pro označení stánku)



označení stánku (polep atiky) černým textem (text dle Vašeho výběru)



pult plný (100 × 50 × 110 cm)

1 ks

barová židle

1 ks

stůl (80 × 80 cm)

1 ks

židle

2 ks

odpadkový koš

1 ks

stěnový věšák

1 ks

světlo se skřipcem

1 ks

připojení k elektřině (1 zásuvka – max. 230 W)

1ks

bezdrátové připojení k internetu (wi-fi )



bezplatné uvedení v seznamu vystavovatelů ve veletržním katalogu



základní osvětlení v prostorách veletrhu



pořadatelská služba a ostraha v prostorách veletrhu



úklid v prostorách veletrhu (mimo výstavní expozice) a odvoz odpadků



Uvedené vybavení a služby jsou zahrnuty v ceně stánku. Další služby či vybavení lze doobjednat.
Ceny jsou uvedeny bez DPH. Výše uvedená vizualizace stánku je pouze ilustrativní.

VÝSTAVNÍ STÁNEK
12 m2

(4x3 m)

16.800 Kč

Vybavení stánku
výstavní plocha pod stánkem



výstavní stánek ve vybrané velikosti (obvodové stěny a atika pro označení stánku)



označení stánku (polep atiky) černým textem (text dle Vašeho výběru)



pult plný (100 × 50 × 110 cm)

1 ks

barová židle

1 ks

stůl (80 × 80 cm)

1 ks

židle

2 ks

odpadkový koš

1 ks

stěnový věšák

1 ks

světlo se skřipcem

1 ks

připojení k elektřině (1 zásuvka – max. 230 W)

1ks

bezdrátové připojení k internetu (wi-fi )



bezplatné uvedení v seznamu vystavovatelů ve veletržním katalogu



základní osvětlení v prostorách veletrhu



pořadatelská služba a ostraha v prostorách veletrhu



úklid v prostorách veletrhu (mimo výstavní expozice) a odvoz odpadků



Uvedené vybavení a služby jsou zahrnuty v ceně stánku. Další služby či vybavení lze doobjednat.
Ceny jsou uvedeny bez DPH. Výše uvedená vizualizace stánku je pouze ilustrativní.

VÝSTAVNÍ STÁNEK
15 m2

(5x3 m)

21.000 Kč

Vybavení stánku
výstavní plocha pod stánkem



výstavní stánek ve vybrané velikosti (obvodové stěny a atika pro označení stánku)



označení stánku (polep atiky) černým textem (text dle Vašeho výběru)



pult plný (100 × 50 × 110 cm)

1 ks

barová židle

1 ks

stůl (80 × 80 cm)

1 ks

židle

2 ks

odpadkový koš

1 ks

stěnový věšák

1 ks

světlo se skřipcem

1 ks

připojení k elektřině (1 zásuvka – max. 230 W)

1ks

bezdrátové připojení k internetu (wi-fi )



bezplatné uvedení v seznamu vystavovatelů ve veletržním katalogu



základní osvětlení v prostorách veletrhu



pořadatelská služba a ostraha v prostorách veletrhu



úklid v prostorách veletrhu (mimo výstavní expozice) a odvoz odpadků



Uvedené vybavení a služby jsou zahrnuty v ceně stánku. Další služby či vybavení lze doobjednat.
Ceny jsou uvedeny bez DPH. Výše uvedená vizualizace stánku je pouze ilustrativní.

