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PROGRAM VELETRHU:

14. 09. 2016  od 16:00 - příprava stánků 
  (v případě stavby vlastního stánku je areál otevřen od 8:00) 

15. 09. 2016  8:00 - 17:00 - hlavní výstavní den

  17:00 - 5:00  - bohatý doprovodný program: 
  kasino, laserová střelnice, raut, koncert kapely Mirai, 
  Rock & Roll Band Marcela Woodmana a mnoho dalšího

16. 09. 2016  od 8:00 - úklid stánků

CENA ZA STÁNEK 2x3m, RAUT A VEČERNÍ PROGRAM ČINÍ č bez DPH.

Všem vystavovatelům zajistíme výstavbu stánku v základním rozměru 2x3m v krytém prostoru, včetně 
potřebného vybavení (elektrická přípojka, internetové připojení, označení stánku logem vystavovatele, stůl 
a židle).

V případě zájmu o větší plochu výstavního stánku, je cena stanovena na 5 000 Kč za každý další výstavní 
blok (výměra bloku = 2 m2). Pokud máte vlastní stánek, je v centrální části výstavní plochy možnost 
rezervovat plochu v minimální výměře 4x4m (velikost stánku uveďte v registračním formuláři).  Přiřazení 
stánku a výstavní plochy proběhne po ukončení všech registrací organizátorem veletrhu. 

V hlavní výstavní den 15.9.2016 bude možné v odpoledních hodinách posedět s našimi zákazníky a hosty 
výstavy při bohatém rautu. Doprovodný program začne v 17 hodin koncertem kapely Mirai.

Registraci účasti, prosím, proveďte prostřednictvím formuláře nejpozději do 21.7.2016. Do formuláře 
uvádějte i další doplňující informace o rozměrech stánku, počet bloků nad standardní rozměr, speciální 
požadavky či dotazy k výstavě: http://www.argos.cz/vystava-registrace

Realizační tým výstavy.
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ELEKTROTECHNICKÁ VÝSTAVA 2016
POŘÁDANÁ SPOLEČNOSTÍ ARGOS ELEKTRO a.s.

Vážení obchodní přátelé,

rádi bychom Vás informovali o možnosti prezentovat Váš sortiment na 5. ročníku 
Elektrotechnické výstavy 15. 9. 2016 v Trojhalí Karolína, s výstavní plochou 4 200 m2. 
Vystavovat bude na 200 vystavovatelů produkty od více než 600 výrobců.

K dispozici je velké projekční plátno (možnost prezentovat společnost, sortiment, atd.). Běhěm celé výstavy 
promítneme minimálně 54 spotů (od 8:00 - do 17:00), cena za jeden promítací čas (10 min) je 690,- Kč, je zde 
možnost objednávky více času pro další spoty nebo opakování. Platí do vyprodání promítacího času.


