POKYNY PRO MONTÁŽ, DEMONTÁŽ
Akce
MINIPIVOVARY

11. 10. – 13. 10. 2019
PVA EXPO PRAHA
Beranových 667
199 00 Praha 9 – Letňany
GPS: Loc: 50°7'46.54"N,14°30'51.48"E
Pořádá ABF, a.s.
tel.: 225 291 141

e-mail: spalenkova@abf.cz , fernandez@abf.cz



POKYNY PRO MONTÁŽ A DEMONTÁŽ
1. DOBA UŽÍVÁNÍ AREÁLU V PRŮBĚHU MONTÁŽE
KRYTÁ PLOCHA:
Krytá plocha

pátek

11. 10. 2019

7.00 – 10.00 hod.

2. REGISTRACE
Místo pro registraci je umístěno ve Vstupní hale I. (viz plánek) a je v provozu po dobu
montáže:
11. 10. 2019, 7.00 - 10.00 hod. (pátek)
DOPORUČENÍ: Při platbě provedené po 30. 9. 2019 doporučujeme vystavovatelům vzít s
sebou na registraci doklad o provedení platby-výpis z účtu. V případě, že nebudou uhrazeny
faktury, nebudou vystavovatelé vpuštěni na výstavní plochu. Registrace firmy bude
dokončena až po 100% uhrazení faktur.
Příjezd na výstaviště v pátek 11.10.2019 - vjezd možný od 7.00 hodin
Na vjezdové bráně je třeba hlásit akce MINIPIVOVARY, ostraha bude mít seznam
vystavujících firem. Vjezd bude povolen pouze na parkoviště před VH1, ( Vstupní halou I )
následně je nutné se zaregistrovat ve VH1 – registrace pro vystavovatele, vchod je hned
vedle Informací – Vstupní HALA 1.

Vystavovatel při registraci obdrží zdarma 3 ks vystavovatelských průkazů na každou
registrovanou firmu.
U registračního pultu budou ve dnech registrace rovněž k vyzvednutí předem objednané
parkovací karty pro osobní automobily vystavovatelů, pokud je uhradil. Parkovací kartu lze
zakoupit i v hotovosti na registraci. Cena = 400,-Kč +DPH (po celou dobu akce).
Dále vystavovatel obdrží zdarma 1 ks veletržního katalogu v tištěné formě včetně dalších
informačních materiálů.
Vstup do Haly 5D v době montáže:
Vstup do Haly 5D je možný od 7.00hod, pouze zadními návozovými vraty a zadním vstupem
do haly viz. plánek výstaviště.
Halmistři (označení zástupci pořadatele zodpovědní za organizaci v hale) budou přítomni v
jednotlivých halách. Obracejte se v případě nejasností na halmistra HALY 5 či organizátora
akce viz. kontakty níže.
3. MONTÁŽ
3.1.

KAUCE: Dne 11. 10. 2019 (pátek) se při vjezdu vybírá kauce ve výši 1.000 Kč včetně
DPH, která se vrací při výjezdu, při výjezdu do 10.00 ho, nebo dle dispozic
provozovatele. V případě překročení této doby na vrácení kauce není nárok a veletržní
areál PVA EXPO PRAHA vydá na požádání doklad o sankčním poplatku.

3.2.

VYKLÁDKA EXPONÁTŮ: Do areálu nebudou vpuštěny žádné mechanismy určené
k vykládce exponátů. Tato služba je zajištěna smluvní spediční firmou CENTRUMSPED,
Filip Červený, tel.: 602 501 381, e-mail: cerveny@centrumsped.cz, která sídlí v areálu.

3.3.

INDIVIDUÁLNÍ ZAVĚŠENÍ POUTAČŮ OD STROPU VÝSTAVNÍ HALY: Provádí pouze zástupci
PVA EXPO PRAHA na základě odsouhlasené objednávky předem – v průběhu září.
Dodatečné zavěšování není možné.

3.4.

NÁVOZ ROZMĚRNÝCH EXPONÁTŮ: k dispozici jsou pouze vstupy s maximálním rozměrem
2 390 mm (šířka) x 1 850 mm (výška). Pokud máte exponáty většího rozměru, než tento
rozměr, kontaktujte nás nejpozději do 5. 10. 2019.

3.5.

NOČNÍ PARKOVÁNÍ v areálu PVA EXPO PRAHA je možné po dohodě s organizátorem a
noční parkování je zpoplatněno. (viz katalog služeb).

Naléhavě žádáme o respektování jednosměrného provozu a dopravního značení v areálu,
dbání pokynů pracovníků dopravní a bezpečnostní služby. Vozidla, která by zapříčiňovala
neprůjezdnost a jejichž řidiči neuposlechnou pokynů dopravní a bezpečnostní služby,
budou na náklady majitele odtažena.
4. PRŮBĚH VELETRHU
PROVOZNÍ DOBA:

vystavovatel: / čas, kdy je umožněno pobývat vystavovatelům v hale 5D
Pátek
Sobota
Neděle

11. 10. 2019
12. 10. 2019
13. 10. 2019

7.00 - 19.00 hod.
9.00 - 19.00 hod.
9.00 – 24.00 hod

návštěvník: / otevírací doba veletrhu pro návštěvníky /
pátek-sobota
neděle

11. – 12. 10.2019 10.00 - 18.00 hod.
13. 10. 2019
10.00 - 17.00 hod.

Kromě stanovených provozních hodin veletrhu a povoleného časového rozmezí
pro zásobování stánků je pobyt ve výstavních prostorách zakázán. Prosíme, respektujte
proto pokyny pracovníků ABF a bezpečnostní služby.
ZÁSOBOVÁNÍ: Pro účely zásobování stánků v průběhu konání veletrhů je možný pobyt
osobních vozidel v areálu do velikosti mikrobusu na vratnou kauci 1 000 Kč. Vjezd (viz.
plánek) - ráno 12. – 13. 10. 2019 (so - ne) 9.00 – 9.45 hod.
Vozidla musí opustit areál do 15 min. před zahájením veletrhu. Mimo uvedené časy
je pobyt zásobovacích vozidel uvnitř areálu zakázán.
Na zakoupenou Parkovací kartu ( 400,-Kč + DPH ) je možný libovolný vjezd či výjezd pouze
v době konání veletrhu.
Boční vchody hal se po skončení veletrhu začínají zavírat v 18.15 hod., pro odchod z haly
slouží dveře v čele haly.
PARKOVÁNÍ V DOBĚ VELETRHU: V areálu lze parkovat na vyhrazených místech pouze
s parkovací kartou. Parkovací kartu lze zakoupit TŘÍDENNÍ nepřenosnou, která platí po dobu
celou konaní akce MINIPIVOVARY 11.- 13. 10.2019. Pokud si vystavovatel kartu nezakoupí,
může parkovat na parkovišti pro návštěvníky (150 Kč vč. DPH/á 1 den).
NOČNÍ PARKOVÁNÍ V AREÁLU PVA EXPO PRAHA JE MOŽNÉ NA ZÁKLADNĚ ZAKOUPENÍ NOČNÍ
PARKOVACÍ KARTY (viz Katalog služeb).
PARKOVANÍ V PROSTORU MEZI HALAMI JE ZAKÁZÁNO.
PŘÍCHOD VYSTAVOVATELE: Upozorňujeme vystavovatele na kontroly vystavovatelských
průkazů opravňujících ke vstupu do areálu PVA EXPO PRAHA v průběhu konání veletrhu
u vstupu do areálu. Každý den je vstup na jednotlivý průkaz umožněn pouze jednou, poté
bude opakovaný vstup umožněn na vrácenku.
5. DEMONTÁŽ
Demontáž stánků a expozic je povolena po ukončení veletrhu dne 13. 10. 2019
od 17.00 hod. a pokračuje NONSTOP do 14. 10. 2019 do 10.00 hod. (ne - po).
EXPOZICE REALIZOVANÉ PŘES ABF, a.s.: Vyklizení těchto expozic MUSÍ být zahájeno ihned
po ukončení veletrhu v neděli (13. 10.) a ukončeno nejpozději 13. 10. do 22.00 hod.
Z organizačních důvodů bude po tomto termínu zahájena demontáž i nevyklizených expozic,
přičemž ABF ani realizační firma na sebe neberou zodpovědnost za případné ztráty a
poškození. Na váš stánek máte možnost v rámci účastnického poplatku zveřejnit text – název
firmy, vína, vinařství. Max délka = 1 metr a výška 30cm / rozměr límce na stánku /. V případě
využití vlastní reklamy či loga na stánek, je nutno toto nahlásit a po skončení akce na vlastní
náklady odstranit. V případě poškození či znečištění mobiliáře budou náklady účtovány.
VJEZD DO AREÁLU: Žádáme vystavovatele, aby do areálu vjížděli pouze za účelem nakládání
již demontovaných expozic, připravených k odvozu a dbali pokynů dopravní
a bezpečnostní služby.

DŮLEŽITÉ ČASOVÉ ÚSEKY:
- Dne 13. 10. 2019 od 17.00 hod. bude umožněn vjezd pouze osobním, dodávkovým a
nákladním automobilům do nosnosti 3,5 t. Vjezd automobilů nad 3,5 t bude do areálu
umožněn vjezd po 18.00 hodině.
- V den demontáže od 24.00 do 6.00 hod. budou otevřeny jen dveře z čela hal, ostatní
vchody budou uzavřeny.
PŘEDÁNÍ VÝSTAVNÍ PLOCHY: Vystavovatel je povinen do skončení termínu demontáže předat
stánek zcela prázdný a čistý včetně pronajaté výstavní plochy ve stavu, v jakém ji převzal.
V případě poškození a znečištění výstavní plochy nebo pronajatých movitých věcí je
vystavovatel povinen uhradit vzniklou škodu v plné výši. V případě poškozených panelů
systému OCTANORM bude vystavovateli, na základě fotodokumentace, účtována částka
650,- Kč za každý poškozený panel. Při poškození kobercovými páskami účtujeme 50,-/bm.
Na předání poškozených panelů vystavovateli nárok nevzniká.
V případě 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.
6. TECHNICKO PROVOZNÍ PODMÍNKY
EXPOZICE: Architektonické ztvárnění a provoz expozice či reklamní poutače nesmějí rušit
nebo omezovat ostatní expozice. Reklamní poutače / rollupy, bannery / přesahující výšku
2,5m musí firma umístit od sousedních stánků ve vzdálenosti nejméně 1,5 m.
Obrys výstavního stánku vystavovatele nesmí přesahovat obrys vystavovatelem pronajaté
výstavní plochy ani nad úrovní stropní konstrukce stánku. Případný přesah límce či poutače
stánku do uličky je povolen pouze po předchozím schválení organizátora.
Skladování jakéhokoliv materiálu v technických uličkách (zejména za zadní stěnou stánku) je
nepřípustné z požárních, bezpečnostních a provozních důvodů. Uskladnění obalů či
materiálu bude možné v místech tomu určených.
DOOBJEDNÁVKY SLUŽEB: Veškeré změny, týkající se objednávky technických služeb, stavby či
vybavení stánků, mohou být zajištěny, ale za přirážku až do výše 100 % kalkulované ceny.
Úhradu provede vystavovatel na místě v hotovosti.
VYSTAVOVATEL nesmí nijak narušit průběh akce / hlasitá hudební produkce či aromatické
vůně/.

7. DŮLEŽITÉ KONTAKTY
Manažerka sekce MINIPIVOVARY v rámci veletrhu FOR GASTRO & HOTEL
Věra Spálenková
tel.: 225 291 141, mobil: 602 293 630, e-mail: spalenkova@abf.cz
Manažerka veletrhu FOR GASTRO & HOTEL 10.-13.10.2019
Milena Fernandez
tel.: 225 291 246, mobil: 739 003 135, e-mail: fernandez@abf.cz
Produkční veletrhu FOR GASTRO & HOTEL
Markéta Sedláková, Dis.
tel.: 225 291 191, mobil: 603 294 590, e-mail: sedlakova@abf.cz
Technické oddělení
Mgr. Lukáš Vilímek
Tel: 225 291 223, mobil: 739 003 169, e-mail: vilimek@abf.cz
Fakturace
Šárka Šafrová
Tel.: 225 291 145, mobil: 606 671 766, e-mail: safrova@abf.cz
Total Brokers a.s. - Pojištění exponátů a expozic
Tel.: 261 109 600, mobil: 731 424 709, e-mail: likvidace@totalbrokers.cz
LS Production – Hostesky, Ing. Lenka Rohlíková Svatošová
mobil: +420 603 286 243, e-mail: svatosova@hostesky-online.com
CENTRUMSPED s.r.o., Filip Červený-Spedice
tel.: 602 501 381, e-mail: cerveny@centrumsped.cz.
STONES CATERING, s.r.o., Ing. Karolína Čiháková-Catering
Mobil: 773 635 856, e-mail: karolina@stonescatering.cz

