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POZVÁNKA na výstavu

OPĚT V LITOMYŠLI!

BONUSY PRO VYSTAVOVATELE!
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VÝSTAVNÍ STÁNKY

VÝSTAVNÍ STOLKY

VÝSTAVA BETON 2017

Výstava BETON je již po řadu let nedílnou součástí významné me-

zinárodní konference Betonářské dny a bude spolu s  konferen-

cí pořádána v  rekonstruovaných atraktivních prostorách bývalého 

Zámeckého pivovaru v Litomyšli. Na loňském ročníku výstavy BETON 

2016 se prezentovalo bezmála 40 firem. Výstavu pak navštívilo ví-

ce než 300 špičkových odborníků z  oboru betonového stavitelství 

a proto si právem si drží pověst významné výstavní akce v oboru 

betonového stavitelství v ČR. 

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ AKCE

Jeden a půldenní výstava výrobků, technologií a firem zabývajících 

se betonem a  betonovými konstrukcemi BETON 2017 proběh-

ne 22. a 23. listopadu 2017 v Klenutém sálu bývalého Zámeckého 

pivovaru, (Evropské školicí centrum o.p.s.), Jiráskova 133, Lito myšl. 

Výstavní stánky a výstavní stolky budou rozmístěny dle níže uvede-

ného schématu. V  případě zvýšeného zájmu budou výstavní plochy 

rozšířeny do dalších prostor.

 

PŘIHLAŠKA NA VÝSTAVU

Všem zájemcům o účast na výstavě BETON 2017 bude na webových 

stránkách ČBS www.cbsbeton.eu k dispozici odkaz na webové 

stránky výstavy (http://vystava.cbsbeton.eu/bd2017/) s interaktiv-

ním půdorysným schématem rozmístění výstavních stánků a stolků. 

K  objednání ostatních forem firemní prezentace použijte on-line ob-

jednávku na stejných webových stránkách. 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 dohodne-

me s Vámi podrobnosti Vaší účasti na výstavě BETON 2017, především 

vybavení stánku a podmínky dalších služeb, o něž budete mít zájem. 

SPUŠTĚNÍ ON-LINE PŘIHLÁŠEK 
NA VÝSTAVU 6. ZÁŘÍ 2017!



VÝSTAVA BETON 2017

BONUSY PRO VYSTAVOVATELE 

Stejně jako v  loňském roce poskytuje organizátor výstavy svým ob-

chodním partnerům bonusy:

1. každý vystavovatel, jehož objednávka výstavních služeb převýší část-

ku 5 000 Kč (bez DPH) obdrží jednu visačku opravňující zástupce pre-

zentující se firmy ke vstupu do přednáškových sálů. Součástí této vi-

sačky bude též poukázka na stravování po oba dny trvání konference. 

2. vystavovatelům, kteří si objednají výstavní stánek, nabízí organizátor 

službu „Vkládání propagačního materiálu do tašek účastníků“ zcela 

zdarma.

REGISTRACE, INSTALACE A LIKVIDACE 
VÝSTAVY

Registrace vystavovatelů a navazující instalace výstavy vystavova-

teli bude v úterý 21. listopadu 2017 od 15:00 do 18:00 a ve středu 

22. listopadu 2017 od 7: 00 do 8:30 ve vstupním prostoru EŠC 

Zámecké návrší u registrace. Zde obdrží vystavovatelé jmenovky, lístky 

na občerstvení a obědy, objednané vstupenky na společenský večer 

a další pokyny týkající se organizace výstavy. 

Likvidace výstavy proběhne ve čtvrtek 23. listopadu 2017 od 13:00. 

Dřívější demontáž expozic s ohledem na probíhající konferenci není 

možná. Vystavovatel je povinen uvést jím pronajatou plochu do pů-

vodního stavu a předat před opuštěním prostoru zpět, a to v nepoško-

zeném stavu. 

MOŽNOSTI UBYTOVÁNÍ

Účastníci výstavy BETON 2017 si zajišťují ubytování v hotelech 

a penzionech sami. Seznam navrhovaných ubytovacích možností 

je k dispozici na www.cbsbeton.eu, případně na www.litomysl.cz  

v sekci ubytování (http://www.litomysl.cz/?id_str=1311055490743).

SPOLEČENSKÝ VEČER

Společenský večer proběhne ve středu 23. listopadu 2017 

v hlavním jednacím sálu a dalších prostorách EŠC Zámecké návrší, 

v jednání je noční prohlídka zámku. Upozorňujeme, že počet míst na 

společenský večer je limitovaný a vstupenky je třeba objednat pře-

dem. 

STRAVOVÁNÍ

Občerstvení během dopoledních a odpoledních přestávek bude podá-

váno ve výstavních prostorách EŠC Zámecké návrší, obědy budou 

zajištěny pro zájemce v přilehlých prostorách po oba dny  konání 

konference a výstavy BETON 2017. 

KOMPLEXNÍ INFORMACE

Česká betonářská společnost ČSSI

 Samcova 1, 110 00 Praha 1

T +420 605 325 366

E vich@cbsbeton.eu

 www.cbsbeton.eu

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK 27. ŘÍJNA 2017!


