TERINVEST, spol. s r.o.
Bruselská 266/14, 120 00 Praha 2

ORGANIZAČNÍ POKYNY 2018

1. MÍSTO KONÁNÍ
Výstaviště Praha – Holešovice, Výstaviště 67, 170 00 Praha 7
2. DATUM KONÁNÍ
1. – 4. 2. 2018
3. VSTUPNÉ a PARKOVNÉ PRO NÁVŠTĚVNÍKY
Parkovné
40 Kč/hod., celodenní 200 Kč bez DPH
Celodenní vstupné pro dospělé
150 Kč
Vstupné od 14,00 hod.
120 Kč
Studenti
80 Kč
Děti
20 Kč
4. OBCHODNÍ ODDĚLENÍ TERINVEST - VÝSTAVIŠTĚ
Na obchodním oddělení v Pravém křídle Průmyslového Paláce v termínu 29. 1. – 4. 2. 2018 obdržíte:
• Vystavovatelské průkazy
• Montážní průkazy (v případě doobjednání na místě)
• Parkovací karty
Parkovací karta umožňuje parkování v areálu Výstaviště v době konání veletrhu. Cena je 800 Kč/4dny. Lze
zakoupit i parkovací kartu na jeden libovolný den za 200 Kč. Ceny jsou bez DPH. Platba v hotovosti na
obchodním oddělení.
• Volné výjezdy z/do areálu na dobu montáže a demontáže (první načtení u závory cestou ven a pak už dovnitř
a ven i opakovaně)
Z důvodu bezpečnosti bude na výstavní plochu po dobu montáže umožněn vstup pouze s montážními průkazy.
Na obchodním oddělení budou během montáže a demontáže k zapůjčení plošinové vozíky (ložná plocha 47 x 73
cm, nosnost max. 150 kg) oproti kauci.
4. MONTÁŽ
Příprava expozic, stavba:

Neděle 28. 1. 2018 (pouze po předchozí domluvě)
8:00 hod. - 22:00 hod.
Střední hala, Levé a Pravé křídlo Průmyslového paláce
Neděle 28. 1. 2018 (pouze po předchozí domluvě)
Přední montovaná hala

Příprava expozic, stavba:

10:00 hod. – 22:00 hod.

Pondělí - Středa 29. 1 - 31. 1. 2018
8:00 hod. – 22:00 hod.
Střední hala, Levé a Pravé křídlo Průmyslového paláce a přední montovaná hala
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UPOZORNĚNÍ
Pro návoz velkých exponátů mohou být v pondělí 29. 1. 2018, po domluvě s p. Nohejlem, úplně vysazena návozová
vrata v Pravém křídle Průmyslového paláce. Standardní rozměr vrat: 2700/3600 (šxv), rozměr po vysazení:
4500/4900 (šxv).
Standardní rozměr vrat v Levém křídle Průmyslového paláce: 3490x3350 (šxv).
Vystavovatelé s náročnou stavbou expozice a plochou nad 80 m2 prosíme o konzultaci termínu a času návozu,
abychom předešli dopravním problémům v areálu. Kontaktujte:
• Veletrh DŘEVOSTAVBY: Vít Nohejl, 724 612 058, nohejl@terinvest.com
• Veletrh MODERNÍ VYTÁPĚNÍ: Zuzana Šponarová, 724 612 052, sponarova@terinvest.com
UPOZORNĚNÍ
•

V objektu Průmyslového Paláce je přísný zákaz kouření.

•

Žádáme vás o respektování a dodržení volného prostoru mezi stánkem a stěnou haly. Zde je zakázáno
odkládání obalového materiálu, krabic aj.

•

Vystavovatelé v Levém křídle Průmyslového Paláce, Střední hale Průmyslového Paláce upozorňujeme na
koberec položený na podlaze. Dbejte prosím zvýšené pozornosti při montáži a při návozu paletovými,
bantamovými a jinými vozíky. Koberce v halách budou kontrolovány pořadateli a případně vzniklá škoda
bude viníkovi vyúčtována. Cena poškození koberce za 1 m2 je 1.000 Kč bez DPH.

•

Vystavovatelé v montované hale, kteří mají ze stánku vyvedený kouřovod, jsou povinni opustit výstavní
plochu až tehdy, kdy budou kamna vyhaslá a nehrozí jejich opětovné vznícení!

•

Vystavovatel (realizační firma) je povinna dne 31. 1. 2018 nejpozději do 18:00 hod. uvolnit uličky a
transportní komunikace, aby mohl být proveden úklid všech prostor a následně mohlo dojít k položení
uličkových koberců.

5. VELETRH
TERMÍN KONÁNÍ: 1. – 4. 2. 2018
Čtvrtek 1. 2. 2018
pro vystavovatele: 8:00 - 18:30hod.
Pátek
2. 2. 2018
pro vystavovatele: 9:00 - 18:30hod.
Sobota 3. 2. 2018
pro vystavovatele: 9:00 - 18:30hod.
Neděle 4. 2. 2018
pro vystavovatele: 9:00 - 16:30hod.

pro návštěvníky: 10:00 - 18:00hod.
pro návštěvníky: 10:00 - 18:00hod.
pro návštěvníky: 10:00 - 18:00hod.
pro návštěvníky: 10:00 - 16:00hod.

6. DEMONTÁŽ
Odvoz exponátů, demontáž:

4. 2. 2018

16:30 – 24:00hod. Střední hala, Levé a Pravé křídlo
Průmyslového paláce, Přední
montovaná hala

Odvoz exponátů, demontáž:

5. 2. 2018

00:00 – 17:00hod.* Přední montovaná hala

5. 2. 2018

00:00 – 16:00hod.* Pravé a Levé křídlo Průmyslového
paláce a Střední hala Průmyslového
paláce
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Žádáme vystavovatele, aby v neděli 4. 2. respektovali konání veletrhu do 16. hodiny a neodnášeli ze svých expozic
žádné předměty předčasně a neomezovali tak návštěvníky!
* Demontáž expozic musí být dokončena nejpozději do výše uvedených termínů a časů. V případě nedodržení
uvedených časů jsme nuceni účtovat penále 100 Kč bez DPH/m² z celkové pronajaté plochy za každou započatou
hodinu.
UPOZORNĚNÍ
Při likvidaci stánků dochází k nepřehledné situaci, proto je ve Vašem zájmu si volně ležící majetek střežit a všechny
exponáty a drahá zařízení odvézt bezprostředně po skončení akce. Pořadatel veletrhu neodpovídá vystavovateli po
celou dobu montáže, veletrhu a demontáže za ztrátu, zničení či poškození exponátu, vybavení a zařízení stánků,
obalového materiálu. V případě jakýchkoliv výše uvedených ztrát či poškození, je vystavovatel povinen tuto
skutečnost nahlásit na Policii ČR, v případě náhrady škody je povinen informovat pojišťovnu. Vystavovatel k tomuto
účelu má možnost uzavřít pojištění. Viz bod 13.
7. ODVOZ ODPADU, ÚKLID KARTONÁŽE A OBALOVÉHO MATERIÁLU
Připomínáme, že přistavené popelnice a kontejnery v areálu v době montáže a demontáže neslouží pro likvidaci
expozic a vyhození obalového materiálu, ale pouze pro vyhození běžného odpadu a pro vyhození odpadků při
úklidu expozic a areálu, námi pověřenými pracovníky úklidové služby. V případě, že budete potřebovat kontejner,
prosíme, objednejte si jej u nás. Cenu Vám sdělíme v závislosti na množství odpadu. Při zjištění nepořádku, jsme
nuceni následný úklid plochy vystavující firmě vyúčtovat – cena úklidu činí 100 Kč bez DPH/m2 objednané plochy.
Plocha musí být po skončení veletrhu předána zpět ve stejném stavu, ve kterém byla převzata. Tzn. veškerý
stavební a obalový materiál bude odvezen vystavujícími/realizačními firmami. V případě poškození plochy Vám
budou přeúčtovány náklady spojené s odstraněním závad způsobených na ploše.
8. PLATBY
Veškeré námi vystavené faktury musí být do začátku montáže/registrace uhrazeny.
Společnosti, které nebudou mít faktury zaplacené do doby montáže, a danou částku nebudeme mít připsanou na
našem účtu v ČSOB, budou muset neuhrazené částky složit v hotovosti na náš účet v jakékoliv pobočce ČSOB (např.
Kamenická 599/26, 170 00 Praha - Holešovice). Faktury nelze hradit na místě.
Uhrazením faktur se rozumí, že platba je připsána na náš účet (č. 3809761/0300 ČSOB).
V případě, že platba již odešla z Vašeho účtu a do doby registrace nebyla připsána na náš účet, budeme požadovat
potvrzení o odeslání platby.
Účast na veletrhu je vázána uhrazením vystavených faktur v termínu splatnosti. V opačném případě může být
výstavní plocha postoupena dalším zájemcům.
9. VJEZDY A VSTUPY NA VÝSTAVIŠTĚ PRAHA – HOLEŠOVICE
MONTÁŽ VELETRHU
Vjezdy do areálu jsou přes čárový kód zdarma. Při prvním vjetí do areálu si odeberete z automatu lístek, který Vám
vyměníme v obchodním oddělení v Pravém křídle Průmyslového paláce zdarma za výjezd.
Vstupy do areálu jsou povoleny pouze na montážní průkazy. Dodržujte prosím pokyny místní pořádkové služby při
vykládání a parkování vozů. Po skončení montážních časů musí všechny vozy opustit areál.
V době montáže je možné vjíždět přes vjezdovou bránu v dolní části areálu ulicí Za elektrárnou.
VELETRH
Vjezdy do areálu a parkování na parkovišti pro vystavovatele je možné na základě zakoupení parkovací karty. Vstup
na výstaviště je povolen pouze na základě předložení vystavovatelských průkazů. K vjezdu a výjezdu jsou
vystavovatelům k dispozici vjezdy/výjezd v dolní části areálu přes vjezdovou bránu do ulice Za elektrárnou. Horní
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brána (od tramvají z ulice U Výstaviště, je hned vlevo vedle vchodu na Výstaviště) bude od 16,00 hod sloužit pouze
jako výjezd a pouze pro vystavovatele.
DEMONTÁŽ
Vjezdy po dobu demontáže jsou přes čárový kód zdarma. Při prvním vjetí do areálu při demontáži si odeberete
z automatu lístek, který Vám vyměníme v obchodním oddělení zdarma za výjezd. Neplatí stejný lístek jako na
montáž. Vstupy do areálu jsou povoleny na montážní průkazy. Horní vjezd od tramvají z ulice U Výstaviště je hned
vlevo vedle vchodu na Výstaviště (od 17,00 do 24,00 hod pouze výjezd) a dolní vjezd/výjezd přes dolní vjezdovou
bránu do ulice Za elektrárnou.
10. MONTÁŽNÍ A VYSTAVOVATELSKÉ PRŮKAZY
Vystavovatel obdrží:
• do 40m2
5 ks montážních a 5 ks vystavovatelských průkazů
• nad 41m2
10 ks montážních a 10 ks vystavovatelských průkazů
Pokud máte zájem o více montážních či vystavovatelských průkazů, prosíme o objednání na e-mailu
zlamalova@terinvest.com. Cena jednoho montážního průkazu nad základní počet je 50 Kč bez DPH a cena jednoho
vystavovatelského průkazu nad základní počet je 150 Kč bez DPH.
Z důvodu bezpečnosti bude na výstavní plochu a areálu umožněn vstup pouze s vystavovatelskými a montážními
průkazy.
11. PARKOVÁNÍ V AREÁLU
Žádáme o respektování dopravního značení, pokynů pracovníků dopravní, pořadatelské a bezpečnostní služby či
Policie ČR. Vozidla, jejichž řidiči neuposlechnou pokynů a zapříčiní neprůjezdnost, budou na jejich vlastní náklady
odtažena.
Noční parkování v areálu výstaviště je na vlastní riziko. Společnost TERINVEST, spol. s r.o. ani společnost Rozvojové
projekty Praha neručí za poškození auta či odcizení. Z tohoto důvodu doporučujeme v nočních hodinách v areálu
výstaviště neparkovat.
12. VÝSTAVNÍ PLOCHA
Vystavovatel, který realizuje expozici sám či realizací pověřil svou realizační firmu, je povinen dodržet technologii
lepení koberců. Na podlahu se musí nejdříve nalepit maskovací (papírová) páska a následně libovolná oboustranná
kobercová páska. Nejvhodnějším řešením je však použití pásky gelové, která obě výše jmenované nahrazuje. Páska
bude k zakoupení v realizačním oddělení (II. Divize). Při nedodržení technologie lepení pásek dojde k porušení
povrchu podlahy. Ve střední hale, a v levém křídle Průmyslového paláce je na podlaze položen zátěžový koberec.
Vystavovatel odpovídá za pronajatou plochu či koberec na ploše a je povinen po skončení akce předat toto
nepoškozené. V případě znečištění a poškození plochy, Vám budou přeúčtovány náklady spojené s odstraněním
závad na ploše.
Upozorňujeme montážní firmy, že v halách je zákaz řezání, broušení dřevotřísky a podobných materiálů bez odtahu
pilin.
13. POJIŠTĚNÍ
Pojištění odpovědnosti vůči třetím osobám:
Vystavovatel musí být pojištěn v rozsahu odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám v souvislosti s jeho
činností. Toto pojištění jsme za vás automaticky sjednali.
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Pojištění expozic a exponátů:
Lze pojistit prostřednictvím formuláře, který Vám zasíláme v obálce spolu s těmito pokyny nebo prostřednictvím
online formuláře, jehož odkaz Vám byl zaslán do e-mailu.
Kontakt na pojišťovnu:
ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a.s.
Pojišťovací kancelář zastoupená společností Total Brokers a.s.
Mochovská 535/38, 198 00 Praha 9
Tel.: +420 604 211 974, +420 281 864 860, E-mail: Dagmar.Mikova@totalbrokers.cz
14. ZDRAVOTNÍ SLUŽBA
Zdravotní služba bude zajištěna po celou dobu konání veletrhu v Pravém křídle Průmyslového Paláce. V případě úrazu
při montáži a demontáži, volejte 155 nebo využijte lékárničku umístěnou u správce v PK Průmyslového paláce.
15. SPEDIČNÍ A CELNÍ ODBAVENÍ
Dopravní, spediční, skladovací a celní služby zajišťuje firma:
BECK SPEDITION
Ing. Pavel Beck
TEL.: +420 286 881 730, +420 225 291 670, GSM: +420 602 311 950, E-mail: beck.pavel@volny.cz
K vjezdu do hal vysokozdvižnými vozíky je oprávněn pan Beck.
16. OSTRAHA
Terinvest zajišťuje všeobecnou noční ostrahu areálu. Nabízíme též možnost objednání individuální ostrahy stánku
proti odcizení majetku. Tuto ostrahu doporučujeme především na poslední den montáže a noc před zahájením
veletrhu (cena je 250 Kč bez DPH/hod.) – nutno objednat předem do 17. 1. 2018 na e-mailu:
zlamalova@terinvest.com. Objednávky ostrahy na místě před zahájením veletrhu nebo při jeho průběhu budou
účtovány ve výši 300 Kč bez DPH/hod.
17. HOSTESKY
V případě zájmu o zajištění hostesky na Vaší expozici, či zajištění tlumočení, můžete kontaktovat:
AGENTURA APSARA – Klára Nestěrová
E-mail: apsara@apsara.cz, hostess@apsara.cz, www.apsara.cz
GSM: +420 777 768 408, +420 777 732 141, TEL.: +420 222 250 389
18. UBYTOVÁNÍ
Více informací v sekci Pro návštěvníky na:
- www.drevostavby.eu , www.modernivytapeni.cz
19. INFORMACE A DOTAZY
TERINVEST, spol. s r.o.:
Do 26. 1. 2018 v kanceláři – Bruselská 14, 120 00 Praha 2
• Asistentka: Veronika Zlámalová, 724 612 073, zlamalova@terinvest.com
• Veletrh DŘEVOSTAVBY: Vít Nohejl, 724 612 058, nohejl@terinvest.com
• Veletrh MODERNÍ VYTÁPĚNÍ: Zuzana Šponarová, 724 612 052, sponarova@terinvest.com
Od 29. 1. 2018 do 4. 2. 2018 na Výstavišti Praha – Holešovice
Realizace – DIVIZE II.:
Do 26. 1. 2018 v kanceláři – Bruselská 14, 120 00 Praha 2
• realizační oddělení – tel.: +420 246 052 469
Od 29. 1. 2018 do 4. 2. 2018 na Výstavišti Praha – Holešovice
• realizační oddělení (Hana Sobotková) – tel.: +420 724 334 334
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