
 
Přihláška pro vystavovatele Miniexpo IT ve stavebnictví 

   
 

 

Nadace ABF a Odborná rada pro BIM 

Vás zvou na 

 

Miniexpo IT ve stavebnictví 

24.-25. 5. 2017 v Nadaci pro rozvoj architektury a stavitelství. 
 

V rámci 3. Konference BIM ve stavebnictví, která se koná dne 24. – 25. května. 2017 bude 
souběžně probíhat výstava výrobků a technologií Miniexpo 2017. 
Cílem Miniexpo je ukázat IT řešení pro realizaci a přípravu stavby a vytvářet tak příležitosti a 
prostor pro sdělování poznatků a prezentovat výsledky své práce. Výstava bude přístupná 
účastníkům souběžné BIM konference, odborníkům, veřejnosti a žákům středních a 
vysokých škol. 
Pozvánka je  zveřejněna na našich webových stránkách www.stavebniakademie.cz 
 

Přihláška: (přihlášku odešlete e-mailem na adresu zdrahalova@abf-nadace.cz) 

 
Vystavovatel: 

   Název společnosti:       

IČ.: DIČ.: 
Sídlo (ulice, město, PSČ, 
stát):   

        

Kontaktní osoba:   funkce:  

telefon:  email:  

Email pro zasílání faktur:       

 

Spoluvystavovatel: 

Název společnosti:       

IČ.: DIČ.: Sídlo (ulice, město, PSČ, stát):   

        
 

Charakteristika vystavovaného produktu/exponátu: 
………………………………………..………………………………………..………………………………………..………………………………………..……………
…………………………..………………………………………..………………………………………..………………………………………..…………………………
……………..………………………………………..………………………………………..………………………………………..………………………………………..
………………………………………..………………………………………..………………………………………..………………………………………..……………
…………………………..………………………………………..………………………………………..………………………………………..…………………………
……………..………………………………………..………………………………………..………………………………………..………………………………………..
………………………………………..………………………………………..………………………………………..………………………………………..…………… 
 

http://www.stavebniakademie.cz/
mailto:zdrahalova@abf-nadace.cz


 

 

Návoz výstavy/montáž: 23. 5. 2017 po předchozí dohodě s organizátorem na konkrétní hodinu 

Odvoz výstavy/demontáž: po skončení konference 25. 5. nebo nejpozději den poté, tj. 26.5. Za každý další den po 
tomto termínu účtuje organizátor 500 Kč za uskladnění.  
 
Registrační poplatek:  
Včasné přihlášení do 15. 4. 2017: ………….   12500,- Kč bez DPH ( v ceně 5 volných vstupenek) 

Přihlášení od 16. 5. 2017: ……………………...   15000,- Kč bez DPH ( v ceně 5 volných vstupenek) 

Registrační poplatek zahrnuje:  

 Výstavní prostor o velikosti 4 - 9 m2 s možností ohraničení 
 Závěsný systém na vlastní plakát, banner apod.  
 Zásuvka 220 V 
 Přístup k internetu 
 Stůl a 2 židle 
 Drátěný policový systém 
 Uvedení vystavovatele na webu konference 
 Uvedení vystavovatele v programu konference 
 Možnost přivedení vlastních účastníků 
 Zpracování informačního katalogu vystavovatelů 
 Konzultace s architektem výstavy 
 Poskytnutí emailových adres účastníků konference a návštěvníků výstavy 
 Distribuce materiálů vystavovatele na konferenci a výstavě 
 Videoprezentace expozice pro účastníky konference - pozvánka na stánek vystavovatele 

 

Specifikujte požadavky na výstavní prostor: 

 

Velikost výstavního prostoru (max. 9 m2):  

Požadovaný počet zásuvek 220 V:  

Židle (počet):  

Stůl (počet):  

Drátěné police (počet):  

  

 
Požadavek na přístup k internetu  …………….….. 
Další požadavky na instalaci miniexpozice: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Pojištění: Organizátor nezajišťuje pojištění vystavených exponátů a vybavení vystavovatelů.  

Storno podmínky: Při zrušení účasti na Miniexpo do 10 dnů před akcí propadá 50 % registračního poplatku, při zrušení 

dva dny před akcí 100 %.  

Kontakt na výstavní prostory:  Petra Daněčková - Nadace ABF, T: 725 631 874, M: daneckova@abf-nadace.cz 
 
Příloha: plánek výstavních prostor:  www.tinyurl.com/PlanekVystavnichProstor 

 

 
 

mailto:daneckova@abf-nadace.cz
http://www.tinyurl.com/PlanekVystavnichProstor

