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Plán výstaviště

1
SPEDICE SKLAD

PARKOVIŠTĚ VYSTAVOVATELŮ

PARKOVIŠTĚ VYSTAVOVATELŮ

PARKOVIŠTĚ VYSTAVOVATELŮ

PARKOVIŠTĚ
VYSTAVOVATELŮ

Montážní pokyny ke stažení na www.forarch.cz, www.forinterior.cz v sekci Pro vystavovatele

FOR ARCH | FOR INTERIOR

2

Registrace vystavovatelů

VYDÁNÍ MONTÁŽNÍCH/DEMONTÁŽNÍCH VJEZDOVÝCH KARET A PRŮKAZŮ
l

l
l

Probíhá pouze fyzicky přímo v PVA EXPO PRAHA na registraci ve Vstupní hale I
v termínu ST – PO / 15.–20. 9. 2021 od 8.00–18.00 (a dále v otevírací době veletrhu)
PRŮKAZY vydáváme v počtu montážníků (opravňují ke vstupu do areálu pouze v době montáže/demontáže)
MONTÁŽNÍ VJEZDOVÉ KARTY vydáváme v počtu vozidel
(opravňují ke vjezdu do areálu pouze v době montáže/demontáže)


VYDÁNÍ VYSTAVOVATELSKÝCH PRŮKAZŮ
l

l

l

Probíhá pouze fyzicky přímo v PVA EXPO PRAHA na registraci ve Vstupní hale I
v termínu ST – ÚT / 15.–21. 9. 2021 od 8.00–18.00 (a dále v otevírací době veletrhu)
Je možné až po 100 % uhrazení všech faktur
(v případě platby po 10. 9. 2021 doporučujeme vzít s sebou doklad o provedení platby/výpis z účtu)
Každý vystavovatel obdrží 5 ks vystavovatelských průkazů na každou registrovanou firmu
(viz. registrační poplatek).
Při výstavní ploše nad 30 m2, má vystavovatel nárok za každých dalších započatých 10 m2 obdržet jeden
vystavovatelský průkaz zdarma. Průkazy nad uvedený počet je možné zakoupit za 350 Kč/ks.

PŘEVZETÍ EXPOZIC OBJEDNANÝCH U ABF
l
l
l

NAD 25 m2:				
NE / 19. 9. 2021
od 10.00 hod.
DO 25 m2 + VENKOVNÍ PLOCHA: PO / 20. 9. 2021
od 10.00 hod.
Zásobování a návoz případných exponátů na tyto stánky lze PO / 20. 9. 2021 do 18.00 hod.

VYDÁNÍ PARKOVACÍ KARTY NA DOBU VELETRHU
l
l
l

VÍCEDENNÍ je platná v otevírací době veletrhu a lze využít i na jiné osobní automobily.
JEDNODENNÍ platí 1 určený den veletrhu a je určena pouze pro osobní automobily
NOČNÍ opravňuje pouze k parkování po otevírací době veletrhu

Parkovací karty lze objednat předem viz. Objednávkový katalog služeb nebo na registraci v otevírací době
veletrhu.
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Montáž

KRYTÁ PLOCHA
l
l

NAD 60 m2:		
DO 60 m2:		

ST – PO / 15.–20. 9. 2021
ČT – PO / 16.–20. 9. 2021

8.00–22.00 hod.
8.00–22.00 hod.

SO – PO / 18.–20. 9. 2021

8.00–22.00 hod.

VENKOVNÍ PLOCHA
l

VŠE:			

PŘEDČASNÁ MONTÁŽ / POUZE PO PŘEDCHOZÍ DOMLUVĚ
l
l

KRYTÁ PLOCHA:
CENA:		

ÚT / 14. 9. 2021			
9.00–18.00 hod.
1 000 Kč/den (náklady na osvětlení, ostrahu, aj.)

V případě zájmu o předčasnou montáž se, prosím, obraťte na: Kateřina Maštalířová, mastalirova@abf.cz,
606 040 871.

POSLEDNÍ MONTÁŽNÍ DEN: PO / 20. 9. 2021
l
l

PO 18.00 hod. již nebude možný vjezd do areálu výstaviště automobilem.
DO 18.00 hod. je nutné odstranit z výstavních hal veškerý zbytkový materiál a transportní obaly a uvolnit
komunikace pro generální úklid a pokládku koberců. V případě nedodržení stanoveného času pro jejich
odstranění má ABF, a.s. právo nechat vše na náklady vystavovatele odstranit bez nároku na náhradu.

VSTUP / VJEZD DO AREÁLU
l
l
l
l

VJEZD je povolen pouze s vyplněnou montážní vjezdovou kartou.
Vozidla nad 3,5 t mají zákaz vjezdu na volnou venkovní plochu (před Vstupní halou I).
VSTUP do výstavních hal je povolen pouze s montážním/demontážním průkazem.
PŘI VSTUPU do výstavních hal je montážní firma povinna se hlásit u halmistra (označený zástupce pořadatele
zodpovědný za organizaci v hale).

Vjezdové karty a průkazy obdržíte na registraci ve Vstupní hale I.

PARKOVÁNÍ V AREÁLU
l
l

l

DENNÍ je možné pouze s označenou montážní vjezdovou kartou.
NOČNÍ lze po domluvě s organizátorem a po zakoupení noční parkovací karty
(předem viz. Objednávkový katalog služeb nebo v termínu montáží na registraci).
POSLEDNÍ MOTNÁŽNÍ DEN / PO 20. 9. 2021 vjezd do areálu pouze na vratnou kauci 1 000 Kč, která je platná
3 hod. od vystavení. V případě překročení této doby zaniká nárok na vrácení. V takovém případě správa PVA
EXPO PRAHA vydá na požádání doklad o sankčním poplatku.

PROSÍME o respektování jednosměrného provozu a dopravního značení v areálu, pokynů pracovníků
dopravní a bezpečnostní služby. Vozidla, která by zapříčinila neprůjezdnost a jejichž řidiči neuposlechnou
pokynů dopravní a bezpečnostní služby, budou na náklady majitele odtažena.

VYKLÁDKA A NÁVOZ ROZMĚRNÝCH EXPONÁTŮ
l

l

Vlastní vykládací mechanismy nebudou do areálu vpuštěny. V případě potřeby využijte smluvní spediční firmu
sídlící v areálu: CENTRUMSPED, Filip Červený, 602 501 381, cerveny@centrumsped.cz
(doporučujeme objednat předem).
Návozová vrata do hal budou otevřena do PO / 20. 9. 2021 12.00 hod. Poté lze využít vstupy s maximálním
rozměrem 2,390 x 1,850 m (ŠxV).


ZAVĚŠENÍ REKLAMNÍCH POUTAČŮ OD STROPU HALY
l
l

Provádí pouze zástupci PVA EXPO PRAHA na základě odsouhlasené objednávky.
Dodatečné zavěšování lze dle domluvy v termínu ST – NE / 15.–19. 9. 2021 od 9.00–18.00 hod
s příplatkem 50 %.
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Demontáž

TERMÍN
l

l

VŠECHNY PLOCHY: po ukončení veletrhu v SO / 25. 9. 2021 v 17.00 hod.
a pokračuje nonstop do PO / 27. 9. 2021 10.00 hod.
ZAVĚŠENÉ KONSTRUKCE: je možné demontovat až den po skončení veletrhu, tj. NE / 26. 9. 2021.
Předčasné spuštění/demontáž v den ukončení veletrhu SO / 26. 9. 2020 lze po předchozím objednání na
trnka@abf.cz. Tato služba je zpoplatněna částkou 2 000 Kč bez DPH.


PŘEDÁNÍ EXPOZIC OBJEDNANÝCH U ABF
l
l

l

Vyklizení je nutné ihned po ukončení veletrhu v SO / 25. 9. 2021 a ukončeno ještě tentýž den do 22.00 hod.
Pokud dojde k poškozených panelů systému OCTANORM, bude vystavovateli na základě fotodokumentace
účtována částka 600 Kč za každý poškozený panel.
V případě nevyklizených expozic na sebe při demontáži ABF ani realizační firma neberou zodpovědnost za
případné ztráty a poškození.

VSTUP / VJEZD DO AREÁLU
l
l

l
l

VJEZD je povolen pouze s vyplněnou montážní vjezdovou kartou za účelem nakládky demontovaných expozic.
Vozidla nad 3,5 t mají povolen vjezd do areálu od SO / 25. 9. od 18.00 hod. a zákaz vjezdu na volnou venkovní
plochu (před Vstupní halou I).
VSTUP do výstavních hal je povolen pouze s montážním/demontážním průkazem.
V SO – NE / 25.–26. 9. od 24.00–6.00 hod. budou v halách otevřeny pouze vstupy z čela hal.


Vjezdové karty a průkazy obdržíte na registraci ve Vstupní hale I.

PŘEDÁNÍ/OPUŠTĚNÍ VÝSTAVNÍ PLOCHY
l

l

l

Vystavovatel je povinen výstavní plochu opustit prázdnou a čistou ve stavu, v jakém ji převzal a vrátit ABF
veškerý pronajatý majetek v nepoškozeném stavu.
V případě poškození či znečištění výstavní plochy nebo pronajatého majetku ABF je vystavovatel povinen
uhradit vzniklou škodu v plné výši.
Při nedodržení konečného termínu pro vyklizení výstavního prostoru bude účtována smluvní pokuta ve výši
30 Kč/m2/h neuvolněné plochy. V krajním případě bude expozice vyklizena ABF, a.s. na náklady vystavovatele. Rizika spojená s vyklizením nese vystavovatel.


ODPAD/OBALY
l

l

Na vzniklý odpad z demontáže je každý povinen objednat si kontejner. Lze tak uskutečnit předem viz.
Objednávkový katalog služeb nebo přímo v areálu na registraci/technickém dispečinku na trnka@abf.cz,
739 003 151.
Případné požadované prázdné obaly je třeba objednat předem u spediční firmy.
Návoz probíhá v PÁ / 24. 9. od 22.00 hod.


PROSÍME všechny vystavovatele a montážní firmy, aby byli v době demontáže ohleduplní vůči ostatním
a dbali pokynů dopravní a bezpečnostní služby.
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Průběh veletrhu

OTEVÍRACÍ DOBA
l
l

VYSTAVOVATEL:
NÁVŠTĚVNÍK:


ÚT – PÁ / 21.-24. 9., 8.00–19.00 hod; SO / 25. 9., 8.00–17.00 hod.
ÚT – PÁ / 21.-24. 9., 10.00–18.00 hod; SO / 25. 9., 10.00–17.00 hod.

VSTUP DO AREÁLU/VÝSTAVNÍCH HAL
l
l
l

Ke vstupu do areálu slouží označené vchody A – F a pro vstup do výstavních hal Vstupní hala I a Vstupní hala II.
VYSTAVOVATEL má volný vstup na základě vystavovatelského průkazu.
NÁVŠTĚVNÍK bude vpuštěn prostřednictvím platné vstupenky.


ZÁSOBOVÁNÍ
l

Pro účely zásobování stánků je povolen vjezd do areálu osobním vozidlům do velikosti mikrobusu, a to na
vratnou kauci 1 000 Kč v době ÚT – SO / 21.–25. 9., 8.00–9.45 hod.


PARKOVÁNÍ
l

l
l
l
l

V otevírací době veletrhu lze parkovat v areálu na vyhrazených místech pouze s parkovací kartou, kterou lze
objednat předem viz. Objednávkový katalog služeb nebo na registraci v otevírací době veletrhu.
VÍCEDENNÍ je platná v otevírací době veletrhu a lze využít i na jiné osobní automobily.
JEDNODENNÍ platí 1 určený den veletrhu a je určena pouze pro osobní automobily.
NOČNÍ opravňuje pouze k parkování po otevírací době veletrhu.
V jiném případě lze využít označené parkoviště za 150 Kč/den.


PROSÍME o respektování otevíracích hodin veletrhu a povoleného časového rozmezí pro zásobování
stánků.
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Technicko-provozní podmínky

PODMÍNKY PRO VLASTNÍ EXPOZICE
l
l

l

l

l

l

Ztvárnění, vizualizace a provoz expozice či reklamní poutače nesmějí rušit nebo omezovat ostatní expozice.
Stěny expozice (boční i zadní) přesahují výšku 2,5 m a sousedící se zadní nebo boční stranou okolních stánků,
musí být nad výšku 2,5 m pojaty stavebně i graficky neutrálně. Využití těchto zvýšených stěn pro vlastní
reklamní účely je nepřípustné.
Reklamní poutače přesahující výšku 2,5 m může firma umístit nad svou plochu od sousedních stánků vzdálenou nejméně 1,5 m.
Obrys výstavního stánku nesmí přesahovat obrys pronajaté výstavní plochy ani nad úrovní stropní konstrukce
stánku.
Stánek ani žádná jeho část se nesmí dotýkat konstrukce, stěn ani střechy výstavní haly a jeho zadní stěna
nesmí být od stěny haly vzdálena méně jak 1m. Nejvyšší bod stánku musí být vzdálen minimálně 70 cm od
stropní konstrukce.
Z bezpečnostních, požárních i provozních důvodů je zakázáno skladování jakéhokoliv materiálu v technických
uličkách (zejména za zadní stěnou stánku). Uskladnění a zpětné dodání obalů je možné objednat u smluvní
spedice.


Případné přesahy, nesoulady či reklamní upoutávky mimo výstavní plochu jsou možné jen po předchozím
schválení ABF. V případě porušené těchto podmínek bude firma nucena zajistit nápravu na vlastní náklady.

TECHNICKÉ SLUŽBY/PŘÍPOJKY
l

l

PROUD (230 V) pro montážní potřeby bude k dispozici ode dne povolené montáže stánků (viz. bod 1.), a to na
několika místech v halách nebo areálu. Doporučujeme zajištění vlastních prodlužovacích kabelů – cca 50m.
DOOBJEDNÁVKY veškerých technických služeb, stavby či vybavení stánků v průběhu montáží jsou možné
přímo na technickém dispečinku/registraci. K jejich vyřízení dojde dle domluvy po splnění řádně objednaných
prací a služeb vůči ostatním vystavovatelům. Za tuto dodatečnou objednávku prací a služeb může ABF, a.s.
účtovat přirážku až do výše 100 % kalkulované ceny. Úhradu provede vystavovatel na místě v hotovosti.


OSTRAHA A POJIŠTĚNÍ
l

l

l

l

l

OSTRAHA AREÁLU je zajištěna pořadatelem na dobu montáže, konání veletrhu a demontáže. Je oprávněna
namátkově kontrolovat veškerá vozidla při vjezdu a výjezdu z areálu a viditelné označení osob opravňující
k pobytu v areálu.
ABF, a.s. jako pořadatel neodpovídá na výstavišti vystavovatelům ani jejich spoluvystavovatelům za ztrátu,
zničení nebo jakékoliv poškození exponátů, vybavení a zařízení stánků, zboží, obalů, balicích materiálů bez
ohledu, zda ztráta, zničení nebo jiné poškození vznikly při montáži, dopravě či v průběhu veletrhu.
INDIVIDUÁLNÍ OSTRAHU si můžete objednat viz. Objednávkový katalog služeb nebo na mastalirova@abf.cz.
Cena: 220–250 Kč/hod.
POJIŠTĚNÍ je povinen si zajistit každý vystavovatelů, a to na všechny exponáty jak svoje, tak
spoluvystavovatelů, na celou dobu jejich přítomnosti na výstavišti proti veškerým nebezpečím, která pro majetek vystavovatele přicházejí v úvahu.
Pojištění je možno sjednat předem i přímo v areálu u společnosti Total Brokers, a.s., jejíhož zástupce
naleznete při montáži a první den veletrhu ve Vstupní hale I.


HUDEBNÍ PRODUKCE BĚHEM VELETRHU
l

l

AUTORSKÉMU ZÁKONU č. 121/2000 Sb., podléhají všechny osoby, které při své podnikatelské činnosti
užívají snímků výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů pomocí technických zařízení (rádio, televize, CD, minivěž apod.) a pořádají živé hudební produkce. Upozorňujeme všechny
vystavovatele, že v případě, že budou na svých expozicích provozovat výše zmíněné, jsou povinni dodržet
ustanovení výše citovaného zákona a ještě před začátkem veletrhu ohlásit produkci správcům autorských
práv OSA a INTERGRAM a uhradit autorskou odměnu. Podrobnější informace získáte na www.osa.cz
a www.intergram.cz.
Při splnění shora uvedeného je povoleno provozování audiovizuálních, akustických, hudebních, tanečních
a jiných produkcí po dobu maximálně 8 minut za hodinu pouze za předpokladu, že provozem těchto
prostředků nebudou rušeni ostatní vystavovatelé a po předchozí domluvě s ABF.


PROSÍME o dodržení podmínek výše. V opačném případě je zakázáno ze strany ABF jakoukoliv hudební
produkci dle výše uvedeného provozovat a hrozí pokuta ve výši 5 000 Kč. Při opakovaném porušení
i zákaz produkce.
Montážní pokyny ke stažení na www.forarch.cz, www.forinterior.cz v sekci Pro vystavovatele
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Obchodní společnost: ABF, a.s.
Sídlo: Beranových 667, 199 00 Praha 9 – Letňany
Pracoviště, korespondenční adresa: Dělnická 12, 170 00 Praha 7 – Holešovice
IČ: 63080575, DIČ: CZ63080575
Zapsaná: u MS v Praze, oddíl B, vložka 3309
Bankovní spojení: Expobank CZ a.s., č. ú. 5085320005/4000
Tel.: +420 739 003 164
E-mail: forarch@abf.cz, internet: www.abf.cz, www.pvaexpo.cz

Potvrzení o realizaci expozice
Vyplňte pouze v případě, že jste tak již neučinili.

PVA EXPO PRAHA, 21.–25. 9. 2021
Uzávěrka objednávek je: 15. 8. 2021

Vystavovatel (obchodní jméno firmy): ___________________________________________________________________________________________________

Potvrzení vystavovatele:
Potvrzujeme tímto, že výstavbu naší expozice bude realizovat:
Obchodní jméno_________________________________________________________________________ IČ _____________________________________
Sídlo* – ulice ___________________________________________________________________________ DIČ ____________________________________
Město ____________________________________________________ PSČ _________________________ Stát____________________________________
Internet www.__________________________________________________________________________________________________________________
Odpovědná osoba za realizaci expozice ___________________________________________ Funkce ____________________________________________
Tel./mobil _________________________________________________ E-mail ______________________________________________________________

Uvedenou firmu též tímto zplnomocňujeme k jednání ve věci stavby expozice a situování technických přípojek.
Současně přikládáme ke schválení projekt stánku (v čelním pohledu a půdorysu) se zakreslením a zakótováním přívodů elektro, vody, odpadu, výškových
dominant, poutačů, případného zpevnění plochy, včetně orientace stánku v rámci objednané plochy.

Maximální výška expozice včetně dominant: __________________ m

Dále potvrzujeme, že výše uvedená firma
- se seznámila a bere na vědomí Obchodní a Technické podmínky pro účast na veletrhu
- vlastní oprávnění k provádění odborných prací
- přebírá veškerou odpovědnost za realizaci expozice
- potvrzuje, že všechny materiály použité k výstavbě expozic mají snížený stupeň hořlavosti ve smyslu platných norem a předpisů a zejména textilie jsou
impregnovány proti ohni

* Pro fyzické osoby Místo podnikání.

		
		

________________________________________________________		
datum, podpis za vystavovatele / zástupce vystavovatele, razítko
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Kontakty

Pořadatel:
ABF, a.s. – člen Hospodářské komory České republiky, SOVA ČR
Beranových 667, 199 00 Praha 9 – Letňany, www.abf.cz
Martin František Přívětivý
výkonný ředitel
M: +420 728 866 220
privetivy@abf.cz

Alexandra Popovičová
doprovodné programy
M: +420 703 199 004
popovicova@abf.cz

Kateřina Maštalířová
ředitelka obchodního týmu FOR ARCH, FOR INTERIOR
– obor stavba, materiály, stroje a pracovní pomůcky, odpady
a recyklace, čištění vody, architektura, projekce, služby,
financování
M: +420 606 040 871
mastalirova@abf.cz

Jiřina Nováková
Fakturace FOR ARCH
T: +420 225 291 144
novakova@abf.cz

Zuzana Šponarová
manažerka veletrhu FOR ARCH
– o bor okna, dveře, vrata, stínicí technika, podlahy, ploty,
zábradlí, schody, kuchyně
M: +420 739 003 133
sponarova@abf.cz
Ing. Blanka Nováčková
manažerka veletrhu FOR ARCH
– obor využití dřeva ve stavebnictví, dřevostavby
M: +420 725 989 378
novackova@abf.cz
Regina Fibichová
manažerka veletrhu FOR ARCH
– obor bazény, sauny spa, sanita, kámen a obklady
M: +420 602 302 771
fibichova@abf.cz
Mgr. Jan Wanner
manažer veletrhu FOR ARCH
– o bor vytápění a vzduchotechnika
– o bor elektrotechnika a zabezpečení: inteligentní bydlení,
automatizace budov, osvětlení, výroba a rozvod el. energie,
IT a kyber ochrana, požární zabezpečení
M: +420 739 003 168
wanner@abf.cz
Věra Špáňová
manažerka veletrhu FOR INTERIOR
M: +420 734 694 124
spanova@abf.cz
Bc. Dominika Košťálová
produkční veletrhů FOR ARCH a FOR INTERIOR
M: +420 739 003 164
kostalova@abf.cz

Šárka Šafrová
Fakturace FOR INTERIOR
T: +420 225 291 145
safrova@abf.cz

DODAVATELÉ SLUŽEB
Veletržní katalog:
CS KATALOGY s.r.o.
Veronika Veselá
M: +420 724 265 375
vvesela@cskatalogy.cz
Pojištění exponátů a expozic
Total Brokers a.s.
M: +420 731 424 709
likvidace@totalbrokers.cz
Spedice:
CENTRUMSPED, s.r.o.
Filip Červený
M: +420 602 501 381
cerveny@centrumsped.cz
Gastroservis na expozice, občerstvení:
STONES CATERING, s.r.o.
Ing. Karolína Reichman Čiháková
T: +420 271 721 968
M: +420 773 635 856
karolina@stonescatering.cz
Hostesky:
LS Production
Ing. Lenka Rohlíková Svatošová
T: +420 603 286 243
svatosova@hostesky-online.com
www.hostesky-online.com

Jan Trnka, DiS.
ředitel technického oddělení
M: +420 739 003 151
trnka@abf.cz
Jana Zahradníčková
manažerka technického oddělení
M: +420 739 003 150
zahradnickova@abf.cz
Montážní pokyny ke stažení na www.forarch.cz, www.forinterior.cz v sekci Pro vystavovatele
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HALA 7

40m x 100m (4000 m2)

HALA 4

40m x 105m (4200 m2)

VH II

40m x 40m (1600 m2)
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Technická specifikace

Technická specifikace

Montážní
pokyny
kekestažení
nawww.forarch.cz,
www.forarch.cz,
www.forinterior.cz
sekci
Pro vystavovatele
Montážní
pokyny
stažení na
www.for-garden.cz
v sekcivPro
vystavovatele

...místo,
kde budete vidět...

BEZPEČNĚ NA VELETRHU
Vážení vystavovatelé,
děkujeme Vám, že jste součástí letošního ročníku veletrhu, který je s ohledem na aktuální hygienická
opatření jiný než ty předchozí. Dbáme s nejvyšší prioritou na zdraví Vás, Vašich zaměstnanců, návštěvníků
a všech dalších osob, které se na organizaci samotného veletrhu podílejí. Dovolíme si Vás požádat
o dodržování následujících opatření a předání informací Vašim zaměstnancům,
kteří Vás budou reprezentovat na expozicích.

1. MOJE ROUŠKA CHRÁNÍ TEBE, TVOJE ROUŠKA CHRÁNÍ MĚ
• V rámci vnitřních prostor platí vládní nařízení ochrany dýchacích cest rouškou / šátkem / látkou.
Doporučujeme užívat této ochrany i v dobách montáže a demontáže.

2. DODRŽUJI BEZPEČNÝ ODSTUP
• Rozšířili jsme „mezistánkové“ a hlavní uličky veletrhu. Poskytujeme tím větší prostor Vám i návštěvníkům veletrhu.
• Dovolujeme si Vás požádat o omezení počtu osob na Vašich expozicích na stále pro Vás komfortní minimum.
• Ve všech výstavních halách je zajištěn bezproblémový přívod čerstvého vzduchu.

3. PRAVIDELNĚ SI DEZINFIKUJI RUCE
• Areál PVA EXPO PRAHA je vybaven stojany s dezinfekčními gely pro vystavovatele i návštěvníky.
Doporučujeme vybavit stánek dezinfekčními prostředky také pro Vaše zaměstnance.

4. OMEZUJI POTŘESENÍ SI RUKOU PŘI POZDRAVU
• Návštěvníci i Vaši partneři a klienti vědí, že nepodat ruku letos není nezdvořilost.

5. PLATÍM BEZKONTAKTNĚ
• Pokud to situace dovolí, plaťte v restauračních provozech a automatech bezkontaktně.

Areál PVA EXPO PRAHA posílil v současné době pravidelné dezinfekce všech prostor,
klik a exponovaných míst. Jsme připraveni plnit vládní nařízení o aktuálním maximálním počtu osob
ve stavebně odděleném sektoru – Areál je vybaven moderní technikou anonymního sčítání osob.
Vystavovatelé i návštěvníci budou o organizaci veletrhu informováni více jak kdy dříve.
Chráníme také naše zaměstnance – ačkoli je na Registraci potkáte za plexisklovými štíty,
jsou připraveni Vám pomoci s Vašimi požadavky.
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DĚKUJEME, ŽE JSTE OHLEDUPLNÍ K SOBĚ I KE SVÉMU OKOLÍ.
www.pvaexpo.cz

VELETRHY | KONGRESY | FIREMNÍ EVENTY | VÝSTAVY | HUDBA A SPORT | VENKOVNÍ EVENTY

