KATALÓG SLUŽIEB

Vážení vystavovatelia,
ďakujeme, že ste sa rozhodli pre Vašu prezentáciu v Incheba Expo Bratislava.
Pred sebou máte katalóg, ktorý Vám pomôže zorientovať sa v ponuke našich
služieb a vybavenia tak, aby Vaša účasť v Inchebe bola na vysokej úrovni.
V prípade, že v katalógu nenájdete prvky zodpovedajúce Vašim očakávaniam,
urobíme všetko pre to, aby sme maximálne vyhoveli Vašim nárokom. S radosťou
vyhovieme Vašim požiadavkám nielen na štandardné, ale aj atypické riešenia,
a pripravíme Vám ponuku na mieru.
Ak sa rozhodnete pre naše služby, garantujeme Vám profesionalitu, rýchlosť
a férové ceny.
Tešíme sa na spoluprácu s Vami!
Tím Incheba Expo Bratislava

MONTÁŽ VÝSTAVNÝCH
EXPOZÍCIÍ
INTERIÉR A EXTERIÉR
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Výstavná akcia:
Vystavovateľ:
Hala:
typ

rozmer

plocha

cena v EUR

TYPOVÉ VÝSTAVNÉ EXPOZÍCIE - INTERIÉR
OBRAZOVÁ PRÍLOHA 1.1 a 1.2
V cene je zahrnuté:
• Koberec
• Obvodové steny z bielych panelov
• Stropný raster
• Sklad s uzamykateľnými dverami a regálom (P), okrem typu stánku 1
• El. zásuvka, bodové svietidlá (1ks / 3 m2), stropné svietidlá
(objednávka prívodu EE - formulár 6)
• Biely límec (plocha na označenie expozície),
dĺžka podľa veľkosti stánku, pult (I1)
• Stôl, stoličky, kôš, vešiak stojanový

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

2x3m
2x3m
3x3m
3x4m
3x5m
3x6m
4x4m
4x5m
4x6m
5x5m

6 m2
6 m2
9 m2
12 m2
15 m2
18 m2
16 m2
20 m2
24 m2
25 m2

265,265,395,530,660,785,700,875,1 055,1 100,-

3x3m
3x4m
4x4m
6x4m
8x4m
8x4m

9 m2
12 m2
16 m2
24 m2
32 m2
32 m2

750,1 000,1 300,1 950,2 450,2 550,-

(V cene nie je prívod elektrickej energie, prenájom plochy, registračný poplatok a služby)

TYPOVÉ VÝSTAVNÉ EXPOZÍCIE - EXTERIÉR
OBRAZOVÁ PRÍLOHA 1.3
V cene je zahrnuté:
• Koberec, záves, žalúzie
• Obvodové steny z bielych alebo presklených panelov
• El. zásuvka , stropný raster s podhľadovými výplňami,
osvetlením a strechou (objednávka prívodu EE - formulár 6)
• Sklad, regál (P)
• Biela atika po obvode expozície (plocha na označenie expozície)
• Stôl, stoličky, kôš, vešiak stojanový

1.
2.
3.
4.
5.
6.

(V cene nie je prívod elektrickej energie, prenájom plochy, registračný poplatok a služby)

INDIVIDUÁLNE VÝSTAVNÉ EXPOZÍCIE Z TYPOVÝCH PRVKOV
OBRAZOVÁ PRÍLOHA 1.4

X

m

m2

X

m

m2

X

m

m2

POSCHODOVÉ VÝSTAVNÉ EXPOZÍCIE - DPF
OBRAZOVÁ PRÍLOHA 1.4

ATYPICKÉ VÝSTAVNÉ EXPOZÍCIE
OBRAZOVÁ PRÍLOHA 1.5

UPOZORNENIE
1. Objednané služby počas montáže budú fakturované s príplatkom 50% a organizátor si vyhradzuje
výlučné právo objednávku po termíne uzávierky neprijať.
2. Ceny sú uvádzané bez DPH
Vystavovateľ/realizátor prehlasuje, že súhlasí so Všeobecnými podmienkami účasti,
Technicko-bezpečnostnými predpismi a podmienkami stanovenými v časti Upozornenie,
ktoré sú súčasťou formulára.

DÁTUM / PEČIATKA / PODPIS

TYPOVÉ VÝSTAVNÉ EXPOZÍCIE - INTERIÉR

OBRAZOVÁ PRÍLOHA

1.1
TYP 1

TYP 2

TYP 3

TYP 4

TYP 5

TYPOVÉ VÝSTAVNÉ EXPOZÍCIE - INTERIÉR

OBRAZOVÁ PRÍLOHA

1.2
TYP 6

TYP 7

TYP 8

TYP 9

TYP 10

TYPOVÉ VÝSTAVNÉ EXPOZÍCIE - EXTERIÉR

OBRAZOVÁ PRÍLOHA

1.3
TYP 1

TYP 2

TYP 3

TYP 4

TYP 5

TYP 6

INDIVIDUÁLNE VÝSTAVNÉ EXPOZÍCIE Z TYPOVÝCH PRVKOV

OBRAZOVÁ PRÍLOHA

1.4
RADOVÁ

DVE STRANY
OTVORENÉ

TRI STRANY
OTVORENÉ

ŠTYRI STRANY
OTVORENÉ

POSCHODOVÁ
EXPOZÍCIA

ATYPICKÉ VÝSTAVNÉ EXPOZÍCIE

OBRAZOVÁ PRÍLOHA

1.5

TYPOVÉ
PRVKY
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Výstavná akcia:
Vystavovateľ:
Hala:
označenie

š x v x hĺb.
(mm)

3.

cena v EUR/ks

STENA PLNÁ BIELA
A
990 x 2 500
A1
495 x 2 500
A2
700 x 2 500
A3
1 400 x 2 500

ks
ks
ks
ks

27,22,25,40,-

STENA SO SKLOM - 1 780 mm
B
990 x 2 500
B1
495 x 2 500
B2
700 x 2 500

ks
ks
ks

34,30,34,-

STENA SO SKLOM - 1 355 mm
C
990 x 2 500
C1
495 x 2 500
C2
700 x 2 500

ks
ks
ks

DVERE
D
D1
D1

ks
ks
ks

lamelové
ľavé
pravé

objednávka

cena v EUR/ks

52,47,32,7,-

VITRÍNA TRA
Z
720 x 800 x 360
Z1
720 x 1 150 x 360
Z2
720 x 1 500 x 360
Z3
720 x 1 850 x 360

ks
ks
ks
ks

32,44,54,64,-

33,30,37,-

ZÁVESNÉ POLICE, nosnosť 1 police 12kg
N
990 x 1 700 x 150
ks
O
990 x 2 500 x 330
ks
OŠ
990 x 2 500 x 300
ks

25,21,26,-

32,32,32,-

REGÁL
P
990 x 2 500 x 495

ks

41,-

ZÁVES
R

1 000 x 2 300

ks

8,-

ŽALÚZIE
S

1 000 x 2 300

ks

16,-

1 000 x 400

ks

26,-

990 x 950 x 990

ks

50,-

HALOGÉNOVÉ SVIETIDLO 150W
V

ks

22,-

BODOVÉ SVIETIDLO
X

ks

8,-

MREŽA (na uzavretie typovej expozície)
Y
950 x 1 350
ks

8,-

32,27,22,42,27,37,-

PULT
I/1
I/2
I/3

ks
ks
ks

37,42,47,-

ks
ks
ks
ks

š x v x hĺb.
(mm)

ks
ks
ks
ks

ks
ks
ks
ks
ks
ks

990 x 950 x 495
990 x 1 125 x 495
oblúk r = 990

označenie

VITRÍNA PULTOVÁ
L
990 x 950 x 990
M
990 x 950 x 495
M1
495 x 950 x 495
vitrínový zámok

ZVYŠOVÁK
E
990 x 500 x 990
F
990 x 500 x 495
G
495 x 500 x 495
H
990 x 950 x 990
H1
495 x 950 x 495
I
990 x 950 x 495

VITRÍNA STENOVÁ
J
990 x 1 780 x 990
J1
990 x 1 355 x 990
K
990 x 1 780 x 495
K1
990 x 1 355 x 495

1.

objednávka

105,95,85,80,-

LÍMEC
T
KUBUS
U

UPOZORNENIE
Objednané služby počas montáže budú fakturované s príplatkom 50% a organizátor si vyhradzuje
výlučné právo objednávku po termíne uzávierky neprijať.
Ceny sú uvádzané bez DPH.

Vystavovateľ/realizátor prehlasuje, že bez výhrad súhlasí so Všeobecnými podmienkami účasti,
Technicko-bezpečnostnými predpismi a podmienkami stanovenými v časti Upozornenie,
ktoré sú súčasťou formulára.

DÁTUM / PEČIATKA / PODPIS

TYPOVÉ PRVKY

OBRAZOVÁ PRÍLOHA

2.1

PODLAHA
OSTATNÉ
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Výstavná akcia:
Vystavovateľ:
Hala:
farba/odtieň

objednávka

cena v EUR

Podlaha

Koberec s položením • obrazová príloha 3.1

m2

10,-/m2

Parkety/laminát

m2

dohodou

Iné materiály

m2

dohodou

14 farieb základnej farebnej škály + 32 odtieňov

Ostatné
Priehradová hliníková konštrukcia TRUSS • obrazová príloha 3.1

26,-/bm

Hliníková konštrukcia MAXIMA light • obrazová príloha 3.1

dohodou

Skladacie pódium NIVTEC FLEXIBEL

m2

26,-/m2

Dodávka celtového stanu typu Röder

m2

8,-/m2

Aranžérske pomôcky /mreže, háčiky/

ks

dohodou

Výroba grafiky - tlačou, vyrezávaním

m2

28,-/m2

UPOZORNENIE
1. Objednané služby počas montáže budú fakturované s príplatkom 50% a organizátor si vyhradzuje
výlučné právo objednávku po termíne uzávierky neprijať.
2. Ceny sú uvádzané bez DPH
Vystavovateľ/realizátor prehlasuje, že súhlasí so Všeobecnými podmienkami účasti,
Technicko-bezpečnostnými predpismi a podmienkami stanovenými v časti Upozornenie,
ktoré sú súčasťou formulára.

DÁTUM / PEČIATKA / PODPIS

OBRAZOVÁ PRÍLOHA

PODLAHA, OSTATNÉ
KOBERCE • ĎAĽŠÍCH 32 ODTIEŇOV PODĽA INDIVIDUÁLNÉHO VÝBERU

TRUSS

3.1

4964

ČERVENÁ

4974

BORDOVÁ

4965

ŽLTÁ

4971

ZELENÁ

1333

MANDARINKOVÁ

4861

HNEDÁ

4969

SVETLOMODRÁ

4893

BLEDOSIVÁ

4959

MODRÁ

4897

SIVÁ

4894

TMAVOMODRÁ

4899

MELÍR-ANTRACIT

4966

SVETLOZELENÁ

4961

ČIERNA

MAXIMA

NÁVRH
VÝSTAVNEJ EXPOZÍCIE
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Výstavná akcia:
Vystavovateľ:
Hala:
objednávka

označenie v schéme

Bodové svietidlo

ks

Halogénové svietidlo

ks

Prívod EE

kW

zásuvka 230 V

ks

zásuvka 400 V

ks

zásuvka na nočný prúd

ks

rozvádzač

N
R

prívod vody s drezom

ks
ks

cena v EUR

Výroba grafiky tlačou

m2

Límec

bm

25,-/m2

nápis na límec

nápis na límec
z typizovaných písmen

V

Logo podľa dodanej predlohy
cena podľa farebnosti
a zložitosti

D

Farba nápisu, loga

Prívod vody
prívod vody bez drezu

objednávka

výška 150 mm od 2,-/písmeno
výška 180 mm od 2,-/písmeno
výška 200 mm od 3,-/písmeno

UPOZORNENIE
1. Objednané služby počas montáže budú fakturované s príplatkom 50% a organizátor si vyhradzuje
výlučné právo objednávku po termíne uzávierky neprijať.
2. Ceny sú uvádzané bez DPH
Vystavovateľ/realizátor prehlasuje, že súhlasí so Všeobecnými podmienkami účasti,
Technicko-bezpečnostnými predpismi a podmienkami stanovenými v časti Upozornenie,
ktoré sú súčasťou formulára.

DÁTUM / PEČIATKA / PODPIS

od 17,-

ZÁVESNÉ BODY
MONTÁŽNA PLOŠINA
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Výstavná akcia:
Vystavovateľ:
Hala:
ZÁVESNÉ BODY, MONTÁŽNA PLOŠINA S OBSLUHOU

• Závesné body a vešanie je umožnené vo výstavných halách: B0, B1, Bstred, B2, D, D2
• Závesné body slúžia na zavesenie exponátov, reklamných bannerov, svetelnej rampy, reklamného loga atď.
• Cena je uvedená vrátane montáže/demontáže závesného bodu
cena v EUR/1bod

Závesný bod realizovaný v sieti bodov

110,-

Závesný/úchytný bod realizovaný mimo siete bodov

210,-

Prenájom elektrickej montážnej plošiny s obsluhou

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.

55,-/hod.

UPOZORNENIE
Objednané služby počas montáže budú fakturované s príplatkom 50% a organizátor si vyhradzuje
výlučné právo objednávku po termíne uzávierky neprijať.
Vystavovateľ/realizátor v projektovej dokumentácii vyznačí požadované závesné body.
Maximálna nosnosť 1 závesného bodu je 50 kg (B0, B1, Bstred, B2)
Celková nosnosť stropného väzníka konštrukcie výstavných hál B0, B1, Bstred, B2
nesmie prekročiť 500 kg (t.j. súčet hmotností na závesných bodoch musí byť menšia ako
500 kg/1stropný väzník). Nosnosť stropného závesného oka haly D, D2 je pre letné obdobie
230 kg a pre zimné obdobie 115 kg.
Zavesenie je možné realizovať iba na bodoch, ktoré určí organizátor.
V prípade potreby organizátor použije kombináciu 2 a viacerých závesných bodov, aby dosiahol
vystavovateľom požadované miesto závesného bodu /v takomto prípade sa vystavovateľ/realizátor
zaväzuje uhradiť všetky závesné body, ktoré sa použijú.
Organizátor si vyhradzuje výlučné právo nezrealizovať závesné body
- ak ich nie je možné technicky zabezpečiť v požadovanej polohe
- ak prekračujú staticky povolené zaťaženie stropnej konštrukcie
- ak vystavovateľ/realizátor nezaslal v stanovenom termíne požadovanú dokumentáciu
- ak vystavovateľ/realizátor neuhradil faktúru za tieto služby
Vo výstavných halách A0, A1, A2 zhotovenie závesného bodu a vešanie na stropnú
konštrukciu je zakázané
Ceny sú uvádzané bez DPH

Vystavovateľ/realizátor prehlasuje, že bez výhrad súhlasí so Všeobecnými podmienkami účasti,
Technicko-bezpečnostnými predpismi a podmienkami stanovenými v časti Upozornenie,
ktoré sú súčasťou formulára.

DÁTUM / PEČIATKA / PODPIS

PRÍVODY ELEKTRICKEJ
ENERGIE A VODY
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Výstavná akcia:
Vystavovateľ:
Hala:
označenie

objednávka

cena v EUR

prívody elektrickej energie
230 V
do 2 kW

400 V
ks

220,-

ks

330,-

ks

500,-

ks

700,-

ks

965,-

ks

1 285,-

ks

50,-

k vlastnému drezu

ks

230,-

k zapožičanému drezu

ks

295,-

bez odpadu (pripojenie exponátu, napustenie bazénu)

ks

145,-

do 3 kW
do 5 kW
do 10 kW
do 15 kW
do 20 kW

ODBER SPOTREBIČOV
drez - teplá voda
bodové svietidlo
stropné svietidlo
chladnička
TV, video
kávovar
mikrovlnka

samostatný chladničkový okruh (nočný prúd)

2,0 kW/h
0,1 kW/h
0,1 kW/h
0,3 kW/h
0,3 kW/h
1,0 kW/h
1,0 kW/h

prívody vody

UPOZORNENIE
Montážny prúd 230 V a 400 V bude v halách zapnutý počas prevádzkovej doby určenej pre montáž a demontáž a vypnutý 5 min. po jej uplynutí.
Nie je dovolené zasahovať do stávajúceho elektrického zariadenia ako aj do rozvodov vody organizátora.
Ukončenie technických prívodov pre firmy s vlastnou realizáciou
• ukončenie prívodu vody pre vlastné realizácie – ½“ vonkajší závit
• ukončenie prívodu elektrickej energie pre vlastné realizácie - 5 kolík/32A/400V
1. Organizátor si vyhradzuje právo odmietnuť realizáciu objednávky bez schváleného elektroprojektu vystavovateľa.
2. Neoddeliteľnou súčasťou objednávky je projekt pôdorysu s vyznačením miest prívodu a výšky celkového príkonu.
3. Prívod do 2 kW /jedná sa o jednofázovú prípojku 230 V (10A)/ ukončenou jedinou zásuvkou 230 V, ktorá slúži len pre pripojenie jednotlivého spotrebiča.
V prípade opakovaného výpadku istenia nie je možné elektrickú inštaláciu uviesť do prevádzky bez navýšenia príkonu a uhradenia faktúry.
Celkovým príkonom sa rozumie príkon všetkých spotrebičov pripojovaných na prípojku v súlade s projektovou dokumentáciou.
4. Vystavovateľ/realizátor sa zaväzuje poveriť vyhotovením elektroinštalácie výstavnej expozície
len odbornú firmu s oprávnením podľa vyhl. 508/2009 Z.z. a živnostenským listom
alebo vlastného pracovníka spôsobilého podľa príslušnej vyhlášky.
5. Objednané služby počas montáže budú fakturované s príplatkom 50%
a organizátor si vyhradzuje výlučné právo objednané služby po termíne uzávierky neprijať.
6. Ceny sú uvádzané bez DPH.
Vystavovateľ/realizátor prehlasuje, že súhlasí so Všeobecnými podmienkami účasti,
Technicko-bezpečnostnými predpismi a podmienkami stanovenými v časti Upozornenie,
ktoré sú súčasťou formulára.

DÁTUM / PEČIATKA / PODPIS

PODMIENKY PRIPOJENIA A DODÁVKY
ELEKTRICKEJ ENERGIE
1. Vystavovateľ/realizátor sa zaväzuje objednávku dodať
spoločne s elektroprojektom výstavnej expozície v stanovenom
termíne. K vyznačeniu miesta prípojky v projektovej
dokumentácii výstavnej expozície je možné použiť
formulár 4 v požadovanom termíne, ktorý je uvedený
v Organizačných pokynov.
2. Prívodný trojfázový vodič sa ukončuje trojfázovou spojovacou
zásuvkou 400/32A/5P ( päť pólová). Zhotovenie dočasnej
elektroinštalácie na výstavnej expozície vrátane pripojenia
rozvádzača expozície sa vystavovateľ/realizátor zaväzuje
zabezpečiť výlučne oprávnenou osobou podľa § 22,23,24
vyhl. 508/2009 Z.z., MPSVaR SR. Vystavovateľ má možnosť
objednať si napojenie exponátu, prípradne väčšieho spotrebiča
samostatným prívodom ukončeným príslušnou zásuvkou,
avšak do výkonu najviac 42 kW (63A). Zapínanie a vypínanie
prívodu elektrickej energie (prevádzka výstavných expozícií) je
uvedená v Organizačných pokynoch.
3. Pre chladničky je možné objednať samostatný (nevypínateľný)
prívod ukončený 1 fázovou zásuvkou 230 V istený poistkou 2A.
4. Vystavovateľ/realizátor sa zaväzuje prípojky vyšších príkonov,
ako aj špeciálne požiadavky na prívod individuálne
špecifikovať. Organizátor si vyhradzuje právo takúto prípojku
nezrealizovať.
5. Prípojky realizuje výhradne organizátor.
6. Montáž dočasnej provizórnej elektroinštalácie výstavnej
expozície môže vystavovateľovi vyhotoviť:
a. 0rganizátor
b. 0dborne spôsobilý pracovník /elektrotechnik/ vlastnej,
alebo dodávateľskej firmy. V prípade realizácie elektroinštalácie
vystavovateľom je tento plne zodpovedný za vyhotovenie
a stav dočasnej elektroinštalácie. Elektroinštalačné práce
musia byť vyhotovené v súlade s platnými predpismi
a normami s STN 33 2000-4-41, STN 33 2000-7-711.
Elektroinštalácia výstavnej expozície musí byť montovaná
a prevádzkovaná v súlade so „Smernicou pre vyhotovovanie
a prevádzkovanie dočasnej elektroinštalácie„ vo výstavnom
areáli. O spôsobilosti elektrických zariadení a predmetov
vyrobených podľa iných predpisov, napr. DIN, VDE,
EN, ICE rozhoduje revízny technik v rámci vykonávania
východiskovej odbornej prehliadky a odborných skúšok
(revízie) elektroinštalácie.
c. Vystavovateľ/realizátor sa zaväzuje, že montáž dočasnej
elektroinštalácie výstavnej expozície vykoná len pracovník
s platným osvedčením, prípadne firma (v zmysle vyhl.
zamestnávateľ ) s platným oprávnením podľa vyhl. 508/2009
MPSVaR.

d. Vystavovateľ/realizátor sa zaväzuje prebrať plnú zodpovednosť
za škody, ktoré vzniknú na výstavných halách organizátora,
výstavných expozíciach a exponátov vystavovateľov, chybnou
alebo neodbornou montážou elektrickej inštalácie výstavnej
expozície.
7. Vystavovateľ/realizátor sa zaväzuje, že vystavované exponáty
a ostatné el. zariadenia pripojené k el. sieti majú platné revízne
správy, alebo osvedčenia o akosti a pod. Vystavovateľ/
realizátor zodpovedá za bezpečnú prevádzku elektrických
zariadení.
8. Elektrická inštalácia musí byť pred uvedením do prevádzky
(pod napätie) prekontrolovaná revíznym technikom
povereným organizátorom či zodpovedá vyššie uvedeným
predpisom. Vystavovateľ/realizátor sa zaväzuje zistené
nedostatky bezodkladne odstrániť.
9. Pri porušení uvedených podmienok si organizátor
vyhradzuje právo nepripojiť elektrické zariadenia alebo do
už prevádzkovaného zariadenia bude dodávka elektrického
prúdu prerušená. V týchto prípadoch nedochádza k náhrade
za realizáciu prívodu a inštalácie. Vzniknuté náklady
organizátor vyúčtuje vystavovateľovi/realizátorovi.

PODMIENKY PRIPOJENIA A DODÁVKY VODY
1. Miesta pre prívod a odpad vody sú určené technickými
podmienkami hál (polohy kanálov a vodovodných šácht
v halách). Vystavovateľ pri objednávaní plochy pre svoju
výstavnú expozíciu súbežne s požiadavkou na prívod
a odpad vody musí zohľadniť tieto technické podmienky
haly a výber výstavnej plochy k tomu prispôsobiť.
2. Dodávka vody do výstavných expozícií bude spustená
najskôr 1 deň pred začiatkom výstavnej akcie.
3. Vystavovateľ/realizátor sa zaväzuje neposkytovať vodu
ďalším subjektom. Nedodržanie tohto ustanovenia bude
organizátor riešiť odpojením hlavného prívodu vody.
4. Smerovanie a miesto zdroja prívodu vody určuje výlučne
organizátor.

NÁBYTOK
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Výstavná akcia:
Vystavovateľ:
Hala:
označenie

š x v x hĺb. objednávka
(cm)

cena
v EUR/ks

Skrinky
1 Uzamykateľná, šedá
2 Policová

objednávka

74x85x35

ks

40,-

13 Barová

ks

25,-

80x100x42

ks

30,-

14 Čalúnená, čierna

ks

10,-

modrá

ks

10,-

bordová

ks

10,-

80x80x70

ks

14,-

15 Jeny, otočná

ks

38,-

4 Gravír okrúhly, 4 nohy

∅ 90x75

ks

16,-

16 Rimini, otočná

ks

15,-

5 Kata okrúhly, čierny

∅ 60x76

ks

12,-

Kata okrúhly, buk

∅ 60x76

ks

12,-

Rôzne

6 Londýn okrúhly, buk

∅ 80x78

ks

45,-

17 Set - stôl s dvomi lavicami

ks

50,-

∅ 80x120

ks

16,-

18 Vešiak stojanový

ks

9,-

8 Pracovný, antracit A

160x80x76

ks

32,-

19 Vešiak STENDER

ks

15,-

9 Pracovný, antracit B

195x69x76

ks

40,-

20 Chladnička 125l

ks

45,-

10 Pracovný, hnedý A

120x60x75

ks

20,-

21 Chladnička 250l

ks

45,-

11 Pracovný, hnedý B

160x75x75

ks

32,-

22 Stojan na prospekty, A4 otočný

ks

15,-

23 Stojan na vodu

ks

50,-

24 Stolová voda 18,9l fľaša

ks

7,-

7 VIP

Kreslo
12 Darina

ks

43,-

OBRAZOVÁ PRÍLOHA 7.1

1.
2.
3.

cena
v EUR/ks

Stoličky

Stoly
3 Kodreta, štvorec

označenie

UPOZORNENIE
Objednané služby počas montáže budú fakturované s príplatkom 50% a organizátor si vyhradzuje
výlučné právo objednávku po termíne uzávierky neprijať.
Vystavovateľ sa zaväzuje po skončení výstavnej akcie výstavnú expozíciu a vybavenie protokolárne
odovzdať organizátorovi.
Ceny sú uvádzané bez DPH

Vystavovateľ/realizátor prehlasuje, že súhlasí so Všeobecnými podmienkami účasti,
Technicko-bezpečnostnými predpismi a podmienkami stanovenými v časti Upozornenie,
ktoré sú súčasťou formulára.

DÁTUM / PEČIATKA / PODPIS

OBRAZOVÁ PRÍLOHA

NÁBYTOK

7.1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

AUDIOVIZUÁLNA
TECHNIKA
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Výstavná akcia:
Vystavovateľ:
Hala:
označenie

počet kusov/dní

cena v EUR/deň

datavideoprojektor 2500 ansi

80,-

projekčné plátno na statíve 160x160 cm

35,-

projekčné plátno na statíve 240x180 cm

50,-

projekčné plátno rámové 420x240 cm

130,-

LED monitor uhlopriečka 48´´ (121cm)

50,-

LED monitor uhlopriečka 65´´ (163cm)

65,-

LED monitor uhlopriečka 86´´ (215cm)

150,-

Veľkoplošná LED obrazovka

dohodou

prenosné ozvučenie do 200W

100,-

prenosné ozvučenie do 600W

130,-

mikrofón

30,-

tlmočnícka technika

dohodou

technická podpora (technik/hodina)

25,-/h

objednávka na viac dní

dohodou

UPOZORNENIE
1. Objednané služby počas montáže budú fakturované s príplatkom 50% a organizátor si vyhradzuje
výlučné právo objednávku po termíne uzávierky neprijať.
2. Ceny sú uvádzané bez DPH
Vystavovateľ/realizátor prehlasuje, že súhlasí so Všeobecnými podmienkami účasti,
Technicko-bezpečnostnými predpismi a podmienkami stanovenými v časti Upozornenie,
ktoré sú súčasťou formulára.

DÁTUM / PEČIATKA / PODPIS

TELEKOMUNIKAČNÉ
SLUŽBY
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Výstavná akcia:
Vystavovateľ:
Hala:
označenie

objednávka
počet zariadení

cena v EUR
jedno zariadenie

Bezdrôtové (rádiové) pripojenie – wifi
Bezdrôtové lokálne pripojenie podľa WLAN štandardu IEEE 802.11g, zabezpečenie WPA2, individuálny identifikátor
SSID. Prenosové rýchlosti 1 až 5 Mbps obojsmerne bez garancie rýchlosti s obmedzením počtu pripájaných klientov.
Maximálny počet pripojených zariadení 20 (cena je stanovená pre jedno pripojené zariadenie)
Bezdrôtové lokálne pripojenie podľa WLAN štandardu IEEE 802.11n, zabezpečenie WPA2, individuálny identifikátor
SSID. Prenosové rýchlosti 5 až 10 Mbps obojsmerne bez garancie rýchlosti s obmedzením počtu pripájaných klientov.
Maximálny počet pripojených zariadení 20 (cena je stanovená pre jedno pripojené zariadenie)

50,-

120,-

Káblové pripojenie
PRIPOJENIE TYPU A

Káblové pripojenie 1 zariadenia do internetu s prenosovou rýchlosťou 2 Mbps
obojsmerne rozhranie IEEE 802.3/ethernet, ukončenie RJ45.

220 ,-

Pripojenie 2-5 zariadení prostredníctvom aktívneho sieťového prvku s možnosťou zapožičania (smerovač, prepínač)

45 ,-

PRIPOJENIE TYPU B

270,-

Káblové pripojenie 1 zariadenia do internetu s prenosovou rýchlosťou 5 Mbps
obojsmerne, rozhranie IEEE 802.3/ethernet, ukončenie RJ45.

Pripojenie 2-5 zariadení prostredníctvom aktívneho sieťového prvku s možnosťou zapožičania (smerovač, prepínač)

PRIPOJENIE TYPU C

Káblové pripojenie 1 zariadenia do internetu s prenosovou rýchlosťou 10 Mbps
obojsmerne, rozhranie IEEE 802.3/ethernet, ukončenie RJ45.

320,-

Pripojenie 2-5 zariadení prostredníctvom aktívneho sieťového prvku s možnosťou zapožičania (smerovač, prepínač)

PRIPOJENIE TYPU D

Pripojenie 2-5 zariadení prostredníctvom aktívneho sieťového prvku s možnosťou zapožičania (smerovač, prepínač)

45,-

Verejná IP adresa

50,-

150,-

Doplnková služba: inštalácia sieťových zariadení a užívateľská podpora koncového užívateľa

45,- /hod

Zriadenie internetového pripojenia počas konania výstavnej akcie a individuálne požiadavky

2.

45,350,-

Káblové pripojenie 1 zariadenia do internetu s prenosovou rýchlosťou 20 Mbps
obojsmerne, rozhranie IEEE 802.3/ethernet, ukončenie RJ45.

Zriadenie internetového pripojenia pre 5 a viac zariadení

1.

45,-

dohodou

UPOZORNENIE
Objednané služby počas montáže budú fakturované s príplatkom 50% a organizátor si vyhradzuje
výlučné právo objednávku po termíne uzávierky neprijať.
Ceny sú uvádzané bez DPH

Vystavovateľ/realizátor prehlasuje, že bez výhrad súhlasí so Všeobecnými podmienkami účasti,
Technicko-bezpečnostnými predpismi a podmienkami stanovenými v časti Upozornenie,
ktoré sú súčasťou formulára.

DÁTUM / PEČIATKA / PODPIS

ŠPEDÍCIA
LOGISTIKA
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Výstavná akcia:
Vystavovateľ:
Hala:
objednávka

cena v EUR

Vykládka a nakládka

Nepaletovaný tovar do 15 kg

kg

33,-

Nepaletovaný tovar do 100 kg

kg

132,-

Paletovaný tovar (4 ložné metre)

lož.m

143,-

Paletovaný tovar (6 ložných metrov)

lož.m

242,-

Paletovaný tovar (14 ložných metrov)

lož.m

385,-

Skladovanie prázdnych obalov

Uskladnenie práznych obalov

8,-/m3/deň

Uskladnenie exponátov

20,-/100kg/deň

Prázdne obaly sa fakturujú podla skutočného objemu dovezeného do skladu

Technické prostriedky

VZV do 3 ton (do 15 min - 50,-EUR)

66,-/hod

VZV do 6 ton (do 15 min - 60,-EUR)

77,-/hod

UPS Manitou

88,-/hod

Autožeriav do 28 ton

dohodou

Paletovací vozík

16,-/hod

Colné odbavenie

Zabezpečenie preclenia tovaru

dohodou

Príplatky
Ťažké kusy pri ktorých musí byť použitá špeciálna technika
Objednávka počas montáže
Príchod na výstavisko mimo času montáže
Príchod v deň otvorenia výstavnej akcie

1.
2.
3.
4.

50%
50%
50%
100%

UPOZORNENIE
Formulár musí byť zaslaný organizátorovi najneskôr 15 dní pred začatím montáže výstavnej akcie.
Manipulačnú techniku smie výlučne používať len organizátor.
Organizátor si vyhradzuje výlučné právo objednávku po termíne uzávierky neprijať.
Ceny sú uvádzané bez DPH

Vystavovateľ/realizátor prehlasuje, že súhlasí so Všeobecnými podmienkami účasti,
Technicko-bezpečnostnými predpismi a podmienkami stanovenými v časti Upozornenie,
ktoré sú súčasťou formulára.

DÁTUM / PEČIATKA / PODPIS

UPRATOVANIE,
STRÁŽENIE, HOSTESKY
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Výstavná akcia:
Vystavovateľ:
Hala:
objednávka

cena v EUR

Upratovanie
upratovanie

m2

1,-/m2/deň

generálne upratovanie po ukončení montáže
(pre vystavovateľa, ktorému výstavnú expozíciu nerealizuje organizátor)

m2

2,-/m2

Stráženie

individuálne stráženie výstavnej expozície

osôb

13,-/h/osoba

hosteska bez znalosti cudzieho jazyka

osôb

11,-/h/osoba

hosteska so znalosťou cudzieho jazyka

osôb

15,-/h/osoba

Hostesky

cudzí jazyk

UPOZORNENIE
1. Objednané služby počas montáže budú fakturované s príplatkom 50% a organizátor si vyhradzuje
výlučné právo objednávku po termíne uzávierky neprijať.
2. Ceny sú uvádzané bez DPH
Vystavovateľ/realizátor prehlasuje, že súhlasí so Všeobecnými podmienkami účasti,
Technicko-bezpečnostnými predpismi a podmienkami stanovenými v časti Upozornenie,
ktoré sú súčasťou formulára.

DÁTUM / PEČIATKA / PODPIS

