
OBJEDNÁVKY VÝSTAVNÍCH STÁNKŮ + BONUS !

MOŽNOST OBJEDNÁNÍ FIREMNÍ PREZENTACE

OPĚT ÚČAST NA KONFERENCI A STRAVOVÁNÍ 

BĚHEM VÝSTAVY V CENĚ VÝSTAVNÍCH SLUŽEB!
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Hradec Králové, Kongresové centrum ALDIS

Výstava

BETON 2014
při konferenci s mezinárodní účastí 

21. BETONÁŘSKÉ DNY 2014

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA VÝSTAVU
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VÝSTAVA BETON 2014 
Výstava BETON při Betonářských dnech si již po řadu let právem drží pověst největší specializované betonářské výstavy v ČR. Počtem 
svých vystavovatelů, prezentujících se firem a rozsahem výstavní plochy se řadí, stejně jako konference, ke které je přidružena, mezi význam-
né výstavní akce středoevropského regionu. Na loňském ročníku BETON 2013 se prezentovalo více než 40 firem z České republiky, Koreje, 
Německa a Slovenska. Výstavu pak navštívilo více než 300 špičkových odborníků z oboru betonového stavitelství. 

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ AKCE
Dvoudenní výstava výrobků, technologií a firem zabývajících se betonem a betonovými konstrukcemi BETON 2014 proběhne souběžně 
s konáním 21. konference Betonářské dny 2014 ve středu 26. listopadu a ve čtvrtek 27. listopadu 2014 v KC ALDIS, Eliščino nábřeží 375, 
Hradec Králové 

UMÍSTĚNÍ VÝSTAVY
Výstava bude umístěna převážně ve foyeru v 1. patře KC ALDIS. Výstavní stánky budou umístěny ve střední části foyeru, výstavní stolky 
a další výstavní plochy budou umístěny po stranách u vchodů do jednacího sálu. Zde bude též situována sekce odborných posterů. V případě 
zvýšeného zájmu budou výstavní plochy rozšířeny do přízemí.

PŘÍZEMÍ1. PATRO



PŘIHLAŠKA NA VÝSTAVU
Všem zájemcům o účast na výstavě BETON 2014 bude na webových stránkách ČBS www.cbsbeton.eu je k dispozici odkaz na webové 
stránky výstavy, kde je umístěno půdorysné schéma rozmístění výstavních prostor v KC ALDIS tak, aby si mohli vybrat přímo konkrétní 
umístění svého stánku, popř. výstavního stolku. K objednání vybraného místa pro stánek či stolek použijte on-line objednávku na http://
vystava.cbsbeton.eu/bd2014/. Pro objednání dalších služeb, stánku nebo stolku bez konkrétního umístění můžete použít přihlašovací 
formulář, který je součástí této pozvánky. 

Organizátor výstavy upozorňuje, že obsazování výstavních pozic tak přímo závisí na rychlosti vašeho přihlášení a včasném uhrazení plateb. 
Cena výstavních služeb se odvíjí od termínu přihlášení a případného (uhrazeného!) členství v ČBS. Sleva pro členy ČBS na služby spojené 
s výstavou činí 20 %! Po odeslání vyplněného on-line formuláře přihlášky obdržíte na Vámi uvedenou e-mailovou adresu potvrzovací e-mail 
s rekapitulací Vaší objednávky. V případě potřeby Vás budeme kontaktovat a dohodneme s Vámi podrobnosti Vaší účasti na výstavě BETON 
2014, především vybavení stánku a podmínky dalších služeb, o něž budete mít zájem. 

ÚČAST NA KONFERENCI
Stejně jako v loňském roce poskytuje organizátor výstavy možnost vystavovatelům účastnit se přednášek konference. Každý vystavovatel, 
jehož objednávka výstavních služeb převýší částku 5  000  Kč (bez DPH) obdrží jednu visačku opravňující zástupce prezentující se firmy 
ke vstupu do přednáškových sálů. Součástí této visačky bude též poukázka na stravování po oba dny trvání konference. 

CENY SLUŽEB A PLATBY
Organizátor je plátcem DPH. Upozorňujeme, že nižší ceny platné do 24. října 2014 platí pouze pro ty vystavovatele, kteří uhradí vysta-
vené faktury v  termínu splatnosti. V  případě neuhrazení faktury v  termínu bude doúčtován doplatek odpovídající pozdějšímu termínu 
přihlášení.

REGISTRACE, INSTALACE A LIKVIDACE VÝSTAVY
Registrace vystavovatelů a  navazující instalace výstavy vystavovateli bude v  úterý 25. listopadu 2014 od  15:00 do  18:00 a  ve  středu 
26. listopadu 2014 od 7: 00 do 8:30 ve foyeru přízemí KC ALDIS v prostoru šaten. U registrace obdrží vystavovatelé jmenovky, lístky na ob-
čerstvení a obědy, objednané vstupenky na společenský večer a další pokyny týkající se organizace výstavy. 

Likvidace výstavy proběhne ve čtvrtek 27. listopadu 2014 od 12:00. Dřívější demontáž expozic s ohledem na probíhající konferenci není 
možná. Vystavovatel je povinen uvést jím pronajatou plochu do původního stavu a předat před opuštěním prostoru zpět, a to v nepoško-
zeném stavu. 

MOŽNOSTI UBYTOVÁNÍ
Pro účastníky výstavy BETON 2014 při 21. Betonářských dnech 2014 je rezervováno ubytování v hotelech a penzionech pod heslem „Beton“. 
Ubytování organizátor přímo nezajišťuje, pouze rezervuje jeho kapacitu. Každý účastník nebo vystavovatel si jej zajistí sám ve vybraném ho-
telu. Rezervace jsou garantovány do 7. listopadu 2014 a jsou limitovány ubytovacími kapacitami hotelů. Seznam rezervovaných ubytovacích 
možností je k dispozici na www.cbsbeton.eu.

SPOLEČENSKÝ VEČER
Tradiční společenský večer proběhne ve středu 26. listopadu 2014 v Kongresovém centru ALDIS. Upozorňujeme, že počet míst na spole-
čenský večer je limitovaný a vstupenky je třeba objednat předem. 

STRAVOVÁNÍ
Občerstvení během dopoledních a  odpoledních přestávek bude podáváno ve  výstavních prostorách KC ALDIS. Obědy budou zajištěny 
pro zájemce v sálech v přízemí KC ALDIS po dny konání konference a výstavy BETON 2014. 

KOMPLEXNÍ INFORMACE

 � Česká betonářská společnost

Samcova 1, 110 00 Praha 1

 ☎ +420 222 316 195 

  +420 222 311 261

  bd@cbsservis.eu
 URL www.cbsbeton.eu

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK 24. ŘÍJNA 2014!



21. BETONÁŘSKÉ DNY 2014
ZÁVAZNÁ OBJEDNÁVKA PARTNERSTVÍ KONFERENCE

Všem zájemcům o účast na výstavě BETON 2014 bude na webových stránkách ČBS www.cbsbeton.eu k dispozici odkaz na webové strán-
ky výstavy http://vystava.cbsbeton.eu/bd2014/, kde bude umístěno půdorysné schéma rozmístění výstavních prostor v KC ALDIS. Pro 
volbu a následné objednání konkrétního umístění svého stánku, popř. výstavního stolku použijte on-line objednávku, která je součástí 
těchto stránek.

❚ Partner Betonářských dnů 2014  30 000,-  ano  /  ne

ZÁVAZNÁ OBJEDNÁVKA VÝSTAVNÍ EXPOZICE

Řádně vyplněnou závaznou objednávku na výstavu BETON 2014 odešlete jednotlivě za každou organizaci.

VÝSTAVNÍ STÁNEK  s bonusem! 

Ke každému objednanému výstavnímu stánku nabízíme vkládání 
1 ks firemního materiálu do 100 g do tašek účastníků zdarma!

 Cena do Cena po 
 24. 10. 2014  24. 10. 2014 Hloubka x šířka

❚ Cena 1 m2 řadového stánku COMBI 3400,- 4080,-  .......x........=......... m2

❚ Cena 1 m2 rohového stánku COMBI 3900,- 4680,-  .......x........=......... m2

Řadový stánek je sestaven ze tří stěn a je přístupný z jedné strany, rohový ze dvou stěn a je přístupný ze dvou stran. Límec pro umístění loga 
nebo názvu firmy má výšku 0,25 m. Minimální plocha organizátorem dodaného stánku je 6 m2 (hl. 2 m x š. 3 m). Nabídku souvisejících 
služeb vystavovatelům zašleme obratem v případě zájmu o stánek. Jedná se zejména o tvar a konstrukci stánků, vybavení stánků mobi-
liářem, elektrickým proudem, nabídku zhotovení výstavní grafiky atd.

VÝSTAVNÍ STOLEK Cena do Cena po
 24. 10. 2014  24. 10. 2014  

❚ Výstavní stůl 1,6 x 0,8 m + 2 židle  9000,- 10 800,-  ......... ks

❚ Židle navíc 800,- 960,-  ......... ks

❚ Elektrická přípojka pro PC 800,- 960,-  ......... ks

❚ Stojan na prospekty 600,- 720,-  ......... ks

VÝSTAVNÍ PANEL Cena do  Cena po
 24. 10. 2014  24. 10. 2014

❚ Samostatně stojící bílý panel 1,0 x 2,5 m   5000,- 6000,-  ......... ks

❚ Panel polepený kobercem 1,0 x 2,1 m   5000,- 6000,-  ......... ks

❚ Výstavní panel s pultem a osvětlením  8000,- 9600,- ......... ks

❚ Vlastní výstavní panel 1 mb  5000,- 6000,-  ......... mb

❚ Vlastní výstavní panel 
umístěný za pronajatým výstavním stolkem 1 mb  3000,- 3600,-  ......... mb

Minimální pronajatý prostor pro výstavní panel je 1 mb. V případě, že výstavní panel chcete doplnit ještě názornou ukázkou svých výrobků 
je třeba si tento prostor pronajmout jako volnou výstavní plochu. Organizátor nebude akceptovat jakékoli umístění vlastních stolků a ne-
pronajatých židlí v prostoru kolem panelu. Každá forma firemní prezentace smí být využívána pouze jednou prezentující se firmou! 
Výjimky je nutno předem dohodnout s organizátorem výstavy.

VÝSTAVNÍ PLOCHA

Výstavní plocha je určená k volnému vystavení výrobků (nikoliv výstavních panelů). 
Minimální pronajatá volná výstavní plocha je 1 m2.

 Cena do  Cena po
 24. 10. 2014  24. 10. 2014 Hloubka x šířka

❚ Cena 1 m2 volné výstavní plochy 5000,- 6000,-  .......x........= ......... m2

Výstavní plocha je určená k volnému vystavení výrobků. Minimální pronajatá volná výstavní plocha je 1 m2.

STRAVOVÁNÍ A DALŠÍ SLUŽBY

❚ Obědy a občerstvení na dva dny výstavy (600 Kč/osobu)    ............ osob

❚ Společenský večer 26. listopadu 2014 KC ALDIS (900 Kč/osobu)    ............ osob

❚ Sborník přednášek + CD s elektronickou verzí obsahu (450 Kč/ks)    ............... ks



ZÁVAZNÁ OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE

FORMY FIREMNÍ PREZENTACE

Sborník a inzerce

Komerční příspěvek ve sborníku

❚ Umístění komerčního příspěvku ve sborníku (max. 4 strany B5 textu včetně obrázků)   ............ 8 000 Kč

Inzeráty ve sborníku (barevná obálka)

❚ Černobílý inzerát formátu B5 v textu   ............ 5 000 Kč

❚ Barevný inzerát formátu B5 v textu   ............ 8 000 Kč

❚ Barevný inzerát formátu B5 na druhé stránce obálky   ............ 15 000 Kč

❚ Barevný inzerát formátu B5 na předposlední stránce obálky   ............ 12 000 Kč

❚ Barevný inzerát formátu B5 na zadní stránce obálky    ............ 20 000 Kč

Firemní materiály 

Pevně spojené stránky prospektu, brožurka nebo firemní publikace vložené do tašek účastníků (cca 550 ks).

❚ 1 materiál do 100 g   ............ 4 000 Kč

❚ Každý další materiál do 100 g   ............ ks x 3 000 Kč

❚ 1 materiál nad 100 g (pouze jeden, max. do 250 g)   ............ 6 000 Kč

Umístění loga a názvu firmy v sále během konání konference

  Logo umístěné v Sále A/    v Sále B včetně výroby   ............ 8 500/7 000 Kč

  Umístění již hotového loga v Sále A/    v Sále B (nutná individuální dohoda)   ............ 6 000/5 000 Kč

ÚDAJE O VYSTAVUJÍCÍ/PREZENTUJÍCÍ SE FIRMĚ

Tituly, jméno a příjmení kontaktní osoby:  ..................................................................................................................................................................................................

Organizace/firma:  ................................................................................................................................................................................................................................................

Organizační jednotka:  .......................................................................................................................................................................................................................................

IČ: ................................................................................................................................  DIČ:  ..................................................................................................................................

Adresa – ulice a číslo:  .........................................................................................................................................................................................................................................

Adresa – PSČ a obec:  ..........................................................................................................................................................................................................................................

Telefon:  ..................................................................................  Fax:  ..............................................................  Mobil:  .......................................................................

E-mail:  ............................................................................................... Webová stránka:  ..........................................................................................................................

MOŽNOST VYSTAVENÍ/ZASLÁNÍ FAKTURY ZA PREZENTACI NA JINOU ADRESU
Žádám o (vyznačte křížkem):

 Vystavení faktury na tuto (jinou než výše uvedenou) adresu:

 Firma:  ................................................................................................................................................. PSČ:  .....................................................................................

 Obec:  ...................................................................................................................  Ulice a číslo:  ....................................................................................................

 Zaslání faktury na tuto (jinou než výše uvedenou) adresu:

 Firma:  ................................................................................................................................................. PSČ:  .....................................................................................

 Obec:  ...................................................................................................................  Ulice a číslo:  ....................................................................................................

Datum odeslání závazné přihlášky:  .....................................................................

..............................................................................................................
Podpis (a razítko) odpovědné kontaktní osoby

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK 24. ŘÍJNA 2014!


