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Veletržní stánky pro E-shop summit & Expo 2018 

 

Pro E-shop Expo 2018 si mohou vystavovatelé zvolit jednu ze dvou možností pro  

stavbu svého výstavního stánku: 

1) Výstavba vlastním externím dodavatelem (popř. vlastními silami) 

2) Výstavba v jednotném designu veletrhu, kterou zajišťuje pořadatel 

 

Pokud zvolí vystavovatel možnost č. 2 (v jednotném designu veletrhu), zajištuje pořadatel 

následující 4 možnosti stánků: 

A) Verze LITE bez zázemí 

B) Verze LITE se zázemím 

C) Verze EXCLUSIVE bez zázemí 

D) Verze EXCLUSIVE se zázemím 

 

Stánky jsou navrženy jako otevřené, moderní a vzdušné. Budou postaveny z univerzálního systému 

OCTANORM.  

 

Verze LITE se od verze EXCLUSIVE liší prezenční plochou pro logo a potisk. U verze LITE je pouze 

horní zavěšený obdélník (dřevotřísková laminovaná deska) pro potisk či logo. Na místo toho u verze 

EXCLUSIVE je plocha pro logo a potisk po celé výšce předvěšené desky – celkem cca 275 cm výšky.  

 

Dále jsou stánky verze „bez zázemí“ a „se zázemím“. Se zázemím znamená, že stánek má v jednom 

z rohů postaven kout 1 x 1 m, který je uzavíratelný posunovacími dveřmi. Na stánku tak máte 

prostor pro odkládání věcí. U verze „bez zázemí“ tento kout není. 

 

Všechny stánky mají zadní stěnu ze systému OCTANORM, částečné postranní stěny, barevný 

koberec (barva dle volby vystavovatele), bodová světla a výstavní pult o výšce 1 m, šířce 1 m a 

hloubce 0,5 m. Pult je možné použít také jako ukládací prostor, ale je proti ukládacímu koutu ve 

variantě „se zázemím“ značně omezen. 

 

Cena stánku je uvedena bez dalšího mobiliáře (v ceně jsou stěny, koberec a pult). Mobiliář je možné 

dopravit vlastní, nebo ho v setech či individuálně objednat přímo od pořadatele. 

 

Vizualizace jednotlivých možností jsou znázorněny dále v této dokumentaci. 
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 Varianta stánku LITE BEZ ZÁZEMÍ 

 

Obsahuje: Zadní a postranní stěny, zavěšenou lamino desku pro potisk, barevný koberec (barva dle volby 

vystavovatele), bodová světla a pult. 

 

Možno doobjednat: Přípojka elektřiny, stoly, židle, barové stoly, barové židle, odpadkový koš, police, skříňky 

a další mobiliář – vše dle přání vystavovatele. 

 

 

 

Ceník stánků ve variantě LITE BEZ ZÁZEMÍ 

3x3 m 3x4 m 3x5 m 4x4 m 4x5 m 5x5m 5x6 m 

5 500 Kč 6 600 Kč 7 500 Kč 7 500 Kč 8 500 Kč 9 400 Kč 10 800 Kč 
Ceny jsou uvedeny bez DPH. Rozměry stánků jsou uváděny jako hloubka x šířka. 
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Varianta stánku LITE SE ZÁZEMÍM 

 

Obsahuje: Zadní a postranní stěny, zázemí v podobě odděleného prostoru 1 x 1 m s posuvnými dveřmi, 

zavěšenou lamino desku pro potisk, barevný koberec (barva dle volby vystavovatele), bodová světla a pult. 

 

Možno doobjednat: Přípojka elektřiny, stoly, židle, barové stoly, barové židle, odpadkový koš, police, skříňky 

a další mobiliář – vše dle přání vystavovatele. 

 

 

 

Ceník stánků ve variantě LITE SE ZÁZEMÍM 

3x3 m 3x4 m 3x5 m 4x4 m 4x5 m 5x5m 5x6 m 

6 300 Kč 7 400 Kč 8 300 Kč 8 300 Kč 9 400 Kč 10 200 Kč 11 600 Kč 
Ceny jsou uvedeny bez DPH. Rozměry stánků jsou uváděny jako hloubka x šířka. 
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Varianta stánku EXCLUSIVE BEZ ZÁZEMÍ 

 

Obsahuje: Zadní a postranní stěny, předvěšenou lamino desku pro potisk (výška cca 275 cm), barevný 

koberec (barva dle volby vystavovatele), bodová světla a pult. 

 

Možno doobjednat: Přípojka elektřiny, stoly, židle, barové stoly, barové židle, odpadkový koš, police, skříňky 

a další mobiliář – vše dle přání vystavovatele. 

 

 

 

Ceník stánků ve variantě EXCLUSIVE BEZ ZÁZEMÍ 

3x3 m 3x4 m 3x5 m 4x4 m 4x5 m 5x5m 5x6 m 

6 500 Kč 9 200 Kč 10 000 Kč 10 100 Kč 11 100 Kč 11 900 Kč 13 400 Kč 
Ceny jsou uvedeny bez DPH. Rozměry stánků jsou uváděny jako hloubka x šířka. 
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Varianta stánku EXCLUSIVE SE ZÁZEMÍM 

 

Obsahuje: Zadní a postranní stěny, zázemí v podobě odděleného prostoru 1 x 1 m s posuvnými dveřmi, 

předvěšenou lamino desku pro potisk (výška cca 275 cm), barevný koberec (barva dle volby vystavovatele), 

bodová světla a pult. 

 

Možno doobjednat: Přípojka elektřiny, stoly, židle, barové stoly, barové židle, odpadkový koš, police, skříňky 

a další mobiliář – vše dle přání vystavovatele. 

 

 

 

Ceník stánků ve variantě EXCLUSIVE SE ZÁZEMÍM 

3x3 m 3x4 m 3x5 m 4x4 m 4x5 m 5x5m 5x6 m 

7 300 Kč 10 000 Kč 10 800 Kč 10 900 Kč 11 900 Kč 12 800 Kč 14 200 Kč 
Ceny jsou uvedeny bez DPH. Rozměry stánků jsou uváděny jako hloubka x šířka. 


