
Nabídka na realizaci výstavní expozice 
a souvisejících služeb

Vystavovatel:

Datum předložení nabídky:

09.03.2018

Datum platnosti nabídky:

30.03.2018



Veletrhy Brno, a.s.

Nejvýznamnější veletržní správa ve střední Evropě

 Pořádá mezinárodní veletrhy

 Poskytuje veletržní služby a výstavbu expozic

 Pronajímá prostory pro kongresy a společenské akce

 Má zastoupení ve 33 zemích světa

 Je členem národních i mezinárodních organizací
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Realizace expozic a servis

3 Tradice ve výstavbě veletržních expozicVeletrhy Brno, a.s.

 Dlouholeté zkušenosti a praxe

 Kvalifikovaní a jazykově vybavení pracovníci

 Spolehlivost, preciznost

Realizace expozic na brněnském výstavišti,

jinde v České republice i v zahraničí



Co pro Vás zajistíme

Výběr vhodného veletrhu

Návrh projektu expozice a designové řešení 

Komunikaci s veletržní správou

Objednávku výstavní plochy, zápis do katalogu

Schválení projektu a technické dokumentace

Objednávka technických přívodů a služeb

Kompletní výrobu expozice

Montáž a demontáž expozice

Technický servis v průběhu veletrhu

Uskladnění atypického materiálu pro další použití

Doprava a logistika
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Zajistíme Vám i doprovodné služby

Medializaci účasti 

Reklamu v areálu výstaviště

Doprovodné akce (AV technika, prezentace, performance apod.)

Tlumočení, hostesky

Catering

Fotodokumentaci

Ubytování

A další služby dle Vašeho požadavku
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Materiálové vybavení

Máme vlastní výstavářský materiál a skladové hospodářství 

v areálu brněnského výstaviště

Konstrukční systémy

OCTANORM stříbrný

OCTANORM bílý

MAXIMA Light

DOPPLEFORM

ALUR

MONTI

Rozsah konstrukčního systému pro stavbu až 10.000 m2 

včetně kompletního vybavení nábytkem a příslušenství

Tribuny zn. Bender
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Jsme výhradním zástupcem OCTANORM v ČR 

a výhradním zástupcem ALMA – koberce pro ČR a SR 



Smluvní partner Messe Düsseldorf
pro realizaci typizovaných i atypických expozic

Vlastní kancelářské zázemí přímo na výstavišti Messe Düsseldorf

Skladové zázemí v blízkosti výstaviště

Poskytujeme komplexní služby

Komunikaci s veletržní správou

Schválení projektu

Objednávky technických přívodů a služeb na základě zplnomocnění 
vystavovatele

Přepravu exponátů vystavovatele

Ubytování

Technický servis během veletrhu (permanentní přítomnost zástupce BVV 
na výstavišti)
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Exponáty – doprava, spedice
V areálu brněnského výstaviště zajišťují služby 

dvě smluvní spediční firmy

Kühne & Nagel spol. s r.o.

DB Schenker spol. s r.o.

viz http://www.bvv.cz/vystavovatele/veletrzni-sluzby/spedice/

 Zajistí přepravu Vašich exponátů 

 Zajistí vykládku a umístění na plochu

 Uskladní prázdné obaly

 Pojistí Vaše exponáty na dobu dopravy i na pobyt/průběh veletrhu

Výše uvedené spediční firmy Vám navrhnou optimální řešení!

Kontaktujte nás, budete-li potřebovat poradit!
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http://www.bvv.cz/vystavovatele/veletrzni-sluzby/spedice/


Nabídkový projekt expozice

Nabídku předkládá:

Martin Mikša

URBIS SMART CITY FAIR 

BRNO 2018

Veletrhy Brno, a.s.



Půdorys
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Vizualizace
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Vizualizace
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Vizualizace
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Popis expozice
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Cena expozice a služeb

Nabídku předkládá:

Martin Mikša

URBIS SMART CITY FAIR 

BRNO 2018

Veletrhy Brno, a.s.



Cenová kalkulace

Platnost  nabídky:

30.03.2018

Termín pro cenové 
zvýhodnění:

30.03.2018
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Uvedené ceny jsou bez DPH.

položka cena/ks počet ks cena celkem

výstavba stánku Octanorm dle typ 11* 65200 1 65200

kuchyňka Omnia 4000 1 4000

závěsná skˇříňka ke kuchyňce 770 1 770

grafika ** 29650 1 29650

odpadkový koš 30 4 120

lednička 120l 1450 1 1450

regál Combi 630 3 1890

presovar 3950 1 3950

věšák / věšáková lišta 140 3 420

LCD 55" 5900 1 5900

ozvučení na první den veletrhu *** 3900 1 3900

hosteska / pouze 1 den, tj. 25.4. 1500 1 1500

přívod elektro do 11kW / pouze rozdíl mezi 3,6 a 11kW / 6760 1 6760

zásuvka na noční proud 1100 1 1100

přívod a odpad vody 6490 1 6490

denní úklid 1200 1 1200

internetové připojení / zřízení privátní wifi sítě, kod 300104 4900 1 4900

barová židle černá 750 1 750

podsvícení grafiky na bočních stěnách 12000 1 12000

grafika na čelní výplň infopultu vč.nalepení a následného očištění 1350 1 1350

0 0 0

kontrolní součet 153300

sleva ***** -19930

Realizace po slevě ***** 133370

Pozn: výše uvedené náklady nezahrnují DPH 

*  koberec, uzamykatelné zázemí, čelní stěna z LTD, polepená standartní sf / odstín dle výběru /, 

3 x stůl kulatý bílý, 12 x židle čalouněná černá, 1 x bar židle černá,

1 x infopult 100x50/110cm s policí uzamykatelný, 6 x zásuvka 230V, přívod elektro do 3,6kW vč.revize 

*  případné nevyužití/vrácení některého z uvedeného vybavení nemá vliv na výši 

nabídkové ceny

** velkoplošný tisk baner/textilii vč.rám kce + kedr lišt, vypnuto na obě boční stěny stánku

cena platí v případě dodání podkladů pro výrobu v tiskové kvalitě nejpozději do 

30.3.2018

***2 x aktiv repro 300W, mix pult, bezdrát mikrofon, instalace, obsluha, mont a demontáž

***** sleva platí v případě zaslání závazné objednávky realizace nejpozději do 30.3.2018



Podmínky platnosti nabídky

 Nabídka (vč. cenových zvýhodnění) je platná jako celek do 30.03.2018. Cenová zvýhodnění jsou spojena s 
písemnou objednávkou (objednávkový list) výstavby expozice a ostatních služeb, zaslanou do tohoto termínu.

 Cena zahrnuje technické přívody a další služby  (voda, elektro, závěsy z pavilonu, hostesky…) pokud jsou v 
cenové kalkulaci uvedeny. Jejich objednání zajistí Veletrhy Brno po podepsání objednávkového listu.

 Položky v cenové kalkulaci neuvedené nejsou v ceně zahrnuty.

 Cenová kalkulace je spojena s předloženým návrhem expozice, v případě úprav materiálů a změny v řešení 
dochází k odpovídajícímu průmětu do ceny.

 V nabídkové ceně v položce architektonický projekt jsou standardně bezplatně zahrnuty 2 úpravy nabídkového 
projektu; každá další vystavovatelem vyžádaná úprava projektu expozice je zpoplatněna částkou odpovídající 
rozsahu úprav v projektu nejméně však 1.500,- Kč/varianta.

 Platební podmínky – výstavba expozice:

 Platba 100 %

 Fundusové vybavení (konstrukční systémy, nábytek, vybavení expozice) vykazuje standardní míru opotřebení 
způsobenou opakovaným použitím.

 Montáž expozice bude zahájena po podpisu smlouvy a uhrazením zálohové faktury vystavovatelem.

 Odvoz nábytku a fundusového vybavení probíhá standardně ihned po ukončení provozní doby posledního dne 
veletrhu. 

 Atypické prvky, které si vystavovatel výslovně nevyžádá pro další použití a neodveze si je v termínu do 
ukončení demontáže veletrhu, budou zlikvidovány.
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Objednávkový list

Na základě předložené nabídky od společnosti Veletrhy Brno, a.s., závazně objednáváme výstavbu

expozice a zajištění ostatních služeb na veletrhu URBIS SMART CITY FAIR 2018 v Brně ( pavilon a č.stánku

budou upřesněny po přidělení plochy )

Celková částka za realizaci expozice 133.370,- Kč bez DPH.

Projekt:

Za firmu..…………..…....,v …………, dne………..2018

…………………………….../……………….………………………..

jméno, příjmení                     razítko a podpis oprávněné osoby

Tento „Objednávkový list“ slouží jako závazná objednávka služeb a nenahrazuje Smlouvu o dílo.
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Závěr

Expozice

Nabídku předkládá:

Martin Mikša

URBIS SMART CITY FAIR 

BRNO 2018

Veletrhy Brno, a.s.



Důležité termíny

Platnost nabídky včetně cenových zvýhodnění 30.03.2018

Platnost nabídky bez cenových zvýhodnění 30.03.2018

Termín dodání podkladů pro výrobu grafiky 30.03..2018

 Grafický manuál najdete zde

 http://www.bvv.cz/vystavovatele/vystavba-expozice/sluzby/graficky-manual/download/

Termín předání expozice 24.04.2018
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http://www.bvv.cz/vystavovatele/vystavba-expozice/sluzby/graficky-manual/download/
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Reference:



Jméno: Martin Mikša
Tel.: +420 541 152 912
E-mail:       mmiksa@bvv.cz
Web:      www.bvv.cz/expozice

Veletrhy Brno, a.s. - Realizace expozic a servis

Výstaviště 1 | 603 00 Brno | Česká republika

KONTAKT
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