POKYNY PRO VYSTAVOVATELE

Datum konání:
15. –18. srpna 2018
středa – sobota
Místo:
Hotel Olympik Congress
U Sluncové 14A, Praha
stanice metra B, Invalidovna
Otevírací hodiny pro veřejnost:
15. – 17. 8.
od 10.00 do 18.00 hodin
18.8.
od 10.00 do 16.00 hodin
Vstupné pro veřejnost:
vstup zdarma
Časový harmonogram pro vystavovatele (přístup na Expo):
14.8.
od 14.00 do 20.00 hodin
15.8.
od 7.00 do 19.00 hodin
16. - 17.8.
od 9.00 do 19.00 hodin
18.8.
od 9.00 do 18.00 hodin
Stánky si mohou vystavovatelé aranžovat již 14.8. od 14.00 do 20.00 hodin a 15.8. od 7.00 do 10.00 hodin
Stánky musí být připraveny 15.8. v 10.00 hodin.
Po celou dobu akce musí vystavovatel zajistit obsluhu na svém stánku.
Registrace vystavovatelů:
Všichni vystavovatelé jsou nejdříve povinni registrovat se na vedení veletrhu. Registrační místo bude umístěno ve
vstupní hale – na přiloženém plánku označeno REGISTRATION.
Vystavovatelé se mohou registrovat již 14.8. od 14.00 do 20.00 hodin nebo 15.8. od 7.00 do 10.00 hodin.
Při registraci vystavovatelé zároveň obdrží vystavovatelské průkazy.

Od pořadatele obdrží na místě:
 vystavovatelské průkazy
 katalog Praga 2018 EXPO

Parkování osobních aut:
Během 14.8. (14.00 – 20.00) a 15.8. (7.00 – 10.00) – je možné pouze po dobu vykládky parkovat před vstupem do
hotelu na vyznačeném místě (na plánku označeno TEMPORARY DP). Po skončení vykládky je možné parkovat na
vyhrazeném parkovišti (200,- Kč/den) - na plánku označeno EXHIBITORS CP, nebo v přilehlých ulicích.
Během veletrhu 15.8. až 18.8. – je možné parkovat pouze na vyhrazeném parkovišti „EXHIBITORS CP“ za 200,- Kč
/den nebo v přilehlých ulicích.
Během 18.8. (16.00 – 18.00) - je možné pouze po dobu nakládky parkovat před vstupem do hotelu na vyznačeném
místě (na plánku označeno TEMPORARY DP). Vystavovatelé musí opustit halu do 18.00.
Vybavení expozic:
Dodatečné vybavení a úpravy stánku není na místě možné. Veškeré úpravy a další vybavení musí vystavovatel
nahlásit 7 dní před veletrhem.
Palmare:
Národní dům na Vinohradech (náměstí Míru 820/9, Praha 2)
18.8. 2018 od 19.00
Cena: 2500 Kč nebo 100 € na osobu
Objednávky: Julius Cacka, email: cacka@praga2018.cz
Výstava soutěžních exponátů v hotelu Clarion:
Každý vystavovatel Praga Expo má nárok na 2 volné vstupenky do hotelu Clarion, kde probíhá výstava soutěžních
exponátů. Vstupenky je možné vyzvednout na Registraci Praga Expo.
DALŠÍ ORGANIZAČNÍ POKYNY

Pojištění:
Pojištění exponátů je v režii každého vystavovatele
Ostraha:
Ostraha sálů je přítomna po celou dobu konání veletrhu i přes noc
Bankomat:
je umístěn 5 min od hotelu (potraviny Albert u stanice metra Invalidovna)

DŮLEŽITÉ KONTAKTY

Vedení projektu a propagace:
Petr Jirásek
e-mail: jirasek.petr@sberatel.info
mobil. +420 603 976 986
Jindřich Jirásek
e-mail: jirasek.jindrich@sberatel.info
mobil. +420 602 236 557
VEŠKERÉ PODROBNÉ INFORMACE NAJDETE NA ADRESE:

www.praga2018expo.cz
Policie:
tel: 158, 112
Záchranná služba:
tel.: 155, 112
Taxi:
SPEED CARS: tel. +420 224 234 234, www.speedcars.cz

Organizátor Světové výstavy poštovních známek PRAGA 2018:
Organizační výbor Světové výstavy PRAGA 2018
Svaz českých filatelistů, z. s.
Opletalova 1337/29
110 00 Praha 1
Česká republika
Realizátor Praga 2018 Expo:
Double Impact s.r.o.
CZ-158 00 Praha 5, V Zářezu 902/4
tel. +420 223 014 424
e-mail: info@sberatel.info

Děkujeme a těšíme se na setkání na veletrhu.

Tým Praga 2018 Expo

