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

REGISTRACE VYSTAVOVATELŮ
POZOR!
VĚNUJTE PROSÍM POZORNOST NOVÉMU PŘEČÍSLOVÁNÍ VÝSTAVNÍCH PROSTOR (HALY, VSTUPNÍ HALY,
VENKOVNÍ VÝSTAVNÍ PROSTORY)
VYDÁNÍ MONTÁŽNÍCH/DEMONTÁŽNÍCH VJEZDOVÝCH KARET A PRŮKAZŮ

 Probíhá pouze fyzicky přímo v PVA EXPO PRAHA na registraci ve Vstupní hale II



v termínu ČT-PO / 15. - 19. 9. 2022 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

 Probíhá pouze fyzicky přímo v PVA EXPO PRAHA na registraci ve Vstupní hale II



v termínu ČT-PO / 15. - 19. 9. 2022 8.00 – 18.00, ÚT / 20. 9. 2022 8.00 – 10.00 (a dále v otevírací době veletrhu)
Je možné až po 100 % uhrazení všech faktur (v případě platby po 10. 9. 2022 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

 NAD 25 m2:
od NE / 18. 9. 2022
10.00 hod.
 DO 25 m2 + VENKOVNÍ PLOCHA:
od PO / 19. 9. 2022
10.00 hod.
 Zásobování a návoz případných exponátů na tyto stánky lze od PO / 19. 9. 2022 do 18.00 hod.
VYDÁNÍ PARKOVACÍCH KARET NA DOBU VELETRHU






VÍCEDENNÍ NEPŘENOSNÁ je platná v otevírací době veletrhu a lze ji využít pouze pro jednu SPZ u automobilu do 3,5 t
VÍCEDENNÍ PŘENOSNÁ je platná v otevírací době veletrhu a lze ji využít pro různé SPZ u automobilů do 3,5 t
JEDNODENNÍ platí na jeden konkrétní den veletrhu a lze ji využít pouze pro jednu SPZ u automobilu do 3,5 t
NOČNÍ lze zakoupit pouze k denní či vícedenní parkovací kartě

Parkovací karty lze objednat předem, viz Objednávkový katalog služeb, nebo si je zakoupit kdykoliv na místě v oddělení
registrace.
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MONTÁŽ
KRYTÁ PLOCHA

 NAD 60 m2:
 DO 60 m2:

ČT-PO / 15. – 19. 9. 2022
PÁ-PO / 16. – 19. 9. 2022

8.00 - 22.00 hod.
8.00 - 22.00 hod.

SO-PO / 17. – 19. 9. 2022

8.00 - 22.00 hod.

VENKOVNÍ PLOCHA

 VŠE:

POSLEDNÍ MONTÁŽNÍ DEN: PO / 19. 9. 2022

 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






VJEZD je povolen pouze s vyplněnou montážní vjezdovou kartou.
Vozidla nad 3,5 t mají zákaz vjezdu na volnou venkovní plochu (před Vstupní halou II).
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 II.

PARKOVÁNÍ V AREÁLU

 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 19. 9. 2022 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

 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 / 19. 9. 2022 12.00 hod. Poté lze využít vstupy s maximálním rozměrem
2,390 x 1,850 m (ŠxV).

ZAVĚŠENÍ REKLAMNÍCH POUTAČŮ OD STROPU HALY

 Provádí pouze zástupci PVA EXPO PRAHA na základě odsouhlasené objednávky.
 Dodatečné zavěšování lze dle domluvy v termínu ST-NE / 14. - 18. 9. 2022 od 9.00 - 18.00 hod s příplatkem 50 %.
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DEMONTÁŽ
TERMÍN

 VŠECHNY PLOCHY: po ukončení veletrhu v SO / 24. 9. 2022 od 17.00 hod.


a pokračuje nonstop do NE / 25. 9. 2022 10.00 hod.
ZAVĚŠENÉ KONSTRUKCE: je možné demontovat až ráno po skončení veletrhu, tj. NE / 25. 9. 2022.
Předčasné spuštění/demontáž v den ukončení veletrhu SO / 24. 9. 2022 lze po předchozím objednání na vilimek@abf.cz.
Tato služba je zpoplatněna částkou 2 000 Kč bez DPH.

PŘEDÁNÍ EXPOZIC OBJEDNANÝCH U ABF

 Vyklizení je nutné ihned po ukončení veletrhu v SO / 24. 9. 2022 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.
Pokud si vystavovatel polepí stěny vlastní grafikou (nebyla objednána prostřednictvím ABF), je povinen tyto polepy
odstranit a stěny předat čisté.
V případě nevyklizených expozic na sebe při demontáži ABF ani realizační firma neberou zodpovědnost za případné
ztráty a poškození.

VSTUP / VJEZD DO AREÁLU

 Vozidla nad 3,5 t mají povolen vjezd do areálu SO / 24. 9. 2022 od 18.00 hod. a zákaz vjezdu na volnou venkovní plochu


(před Vstupní halou II).
V SO-NE / 24. - 25. 9. 2022 od 24.00 - 6.00 hod. budou v halách otevřeny pouze vstupy z čela hal

PŘEDÁNÍ/OPUŠTĚNÍ VÝSTAVNÍ PLOCHY

 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

 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 vilimek@abf.cz, 739 003 169.

 Případné požadované prázdné obaly je třeba objednat předem u spediční firmy.

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

 VYSTAVOVATEL:
 NÁVŠTĚVNÍK:

ÚT / 20. 9.
ST – PÁ / 21. - 23. 9.
SO / 24. 9.
ÚT – PÁ / 20. - 23. 9.
SO / 24. 9.

8.00 – 19.00 hod
9.00 – 19.00 hod
9.00 – 17.00 hod
10.00 – 18.00 hod
10.00 – 17.00 hod

VSTUP DO AREÁLU/VÝSTAVNÍCH HAL

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

 Pro účely zásobování stánků je povolen vjezd do areálu vozidlům do 3,5 t, a to na vratnou kauci 1 000 Kč v době ÚT / 20.
9. 8.00 – 9.45 hod., ST – SO / 21. - 24. 9. 9.00 – 9.45 hod.

PARKOVÁNÍ
V otevírací době veletrhu lze parkovat v areálu na vyhrazených místech pouze s parkovací kartou, kterou lze objednat
předem, viz Objednávkový katalog služeb, nebo si je zakoupit kdykoliv na místě v oddělení registrace.
 VÍCEDENNÍ NEPŘENOSNÁ je platná v otevírací době veletrhu a lze ji využít pouze pro jednu SPZ u automobilu do
3,5 t
 VÍCEDENNÍ PŘENOSNÁ je platná v otevírací době veletrhu a lze ji využít pro různé SPZ u automobilů do 3,5 t
 JEDNODENNÍ platí na jeden konkrétní den veletrhu a lze ji využít pouze pro jednu SPZ u automobilu do 3,5 t
 NOČNÍ lze zakoupit pouze k denní či vícedenní parkovací kartě
 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
 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
 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

 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
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 II.

HUDEBNÍ PRODUKCE BĚHEM VELETRHU

 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.
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KONTAKTY

Martin František Přívětivý
Generální ředitel a místopředseda představenstva
M: +420 225 291 126
privetivy@abf.cz
Věra Špáňová
Ředitelka obchodního týmu
Manažerka veletrhu FOR INTERIOR
M: +420 734 694 124
spanova@abf.cz
Regina Fibichová
Manažerka veletrhu FOR INTERIOR
M: +420 602 302 771
fibichova@abf.cz
Markéta Sedláková
Produkční veletrhu FOR INTERIOR
M: +420 603 294 590
sedlakova@abf.cz
Mgr. Lukáš Vilímek
Technické oddělení
M: +420 739 003 169
vilimek@abf.cz
Alexandra Popovičová
Doprovodné programy
M: +420 703 199 004
popovicova@abf.cz

DODAVATELÉ SLUŽEB
Veletržní katalog:
Veronika Veselá
M: +420 724 265 3765
vvesela@cskatalogy.cz

Pojištění exponátů a expozic:
Total Brokers a.s.
M: +420 731 424 709
likvidace@totalbrokers.cz
Spedice:
CENTRUMSPED s.r.o.
M: +420 602 501 381
cerveny@centrumsped.cz
Gastroservis na expozice, občerstvení:
STONES CATERING, s.r.o.
Ing. Karolína Reichman Čiháková
M: +420 773 635 856
karolina.reichman@stonescatering.cz
Hostesky:
LS Production
Ing. Lenka Rohlíková Svatošová
M: +420 603 286 243
svatosova@hostesky-online.com
www.hostesky-online.com

Šárka Šafrová
Fakturace
M: +420 606 671 466
safrova@abf.cz
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POTVRZENÍ O REALIZACI EXPOZICE
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