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PŘIHLÁŠKA PRO VYSTAVOVATELE
Vážení vystavovatelé,
milí přátelé,
rádi bychom Vás pozvali na 27. veletrh kosmetiky, kadeřnictví a zdravého životního stylu WORLD OF BEAUTY & SPA 2019
JARO, pořádaný ve dnech 15. a 16. března 2019 opět v prostorách největšího a nejmodernějšího výstavního areálu
v Praze – PVA EXPO PRAHA – LETŇANY.
Navazujeme na dosavadní úspěšné veletrhy s vysokou návštěvností (při každém okolo dvaceti tisíc především odborných
návštěvníků) s účastí řady nejvýznamnějších kosmetických značek, které hledají další zákazníky či se teprve snaží najít zastoupení
na trhu v ČR. Nedílnou součástí je prezentace odborníků na výstavních stáncích i v doprovodném programu, kdy jsou nabízeny
novinky i kvalitní osvědčené produkty z oborů pěstící a dekorativní kosmetika, přípravky a produkty z anti–aging řady pro celkové
omlazení, biokosmetika, přístroje a metody pro formování postavy, péče o ruce a nohy, nehtový design, vybavení kosmetických,
kadeřnických a masážních salonů a pracovišť, doplňky.
V rámci propagace veletrhu m.j. tiskneme koncem listopadu 70 tisíc letáčků s logy vystavovatelů a programem veletrhu, které
distribuujeme poštou nebo prostřednictvím odborných asociací či Vás, vystavovatelů, na odborníky, Vaše klienty. Do propagace
jsou zapojeny desítky mediálních partnerů a oborových sdružení, jako jsou Unie kosmetiček, Asociace pracovníků v regeneraci,
Asociace českých aromaterapeutů, Česká aromaterapeutická společnost, sdružení odborných škol, Komora mody ČR, Česká
asociace wellness, Česká podiatrická společnost aj. Řada partnerů nám také pomáhá s propagací veletrhu v zahraničí.
Vrcholné oborové soutěže a atraktivní doprovodný program s řadou kadeřnických, vizážistických a módních ikon jsou dalšími
faktory umocňujícími návštěvnost odborníků: vizážistů, kosmetiček, kadeřníků, majitelů a pracovníků regeneračních center,
masážních salonů, nehtových designerů, podologů a dalších. Nebude chybět prestižní týmová soutěž CREATIVE IMAGE TEAM
2019 by Pavel Bauer, FOTO MAKE-UP 2019 by Štěpánka Podroužková, prezentace a show řady předních kadeřníků, vizážistů
i hvězd módního nebe a modelingu, ani každoroční přehlídka Českých miss. Jarní kolo veletrhu budou provázet velké soutěže
nehtových designerů NAILPROCUP CZECH REPUBLIC 2019, soutěže v manikúře, soutěž v prodlužování a zahušťování řas,
soutěž v prodlužování vlasů i finálové soutěže juniorů v líčení, účesech, malování na tělo, nail artu a oděvním designu.
Již tradičním magnetem veletrhu je hravě pojatá soutěž dokonalých těl BEAUTY & FITNESS CUP 2019.
Dobře navštěvovaný odborný program v několika saloncích vždy připraví návštěvníkům nevšední zážitky, ať již jde o převratné
anti-aging metody, aromaterapií a svět vůní, fyzioterapii či třeba péči o nohy. Prezentovány jsou nejnovější poznatky týkající se
zdravého životního stylu, pěstění fyzické a duševní krásy i pohody. Na programu na podiu i v saloncích se podílí řada odborníků z
oborových sdružení i vystavovatelé, kteří tento způsob prezentace využívají plně, opakovaně a k velké spokojenosti.
Vážení vystavovatelé,
těšíme se na setkání s Vámi 15. a 16. března 2019 opět v nových moderních prostorách areálu PVA EXPO PRAHA – LETŇANY.
Podzimní termín veletrhu WORLD OF BEAUTY & SPA bude 6. a 7. září 2019.
Ing. Lenka Konečná
ředitelka veletrhů WORLD OF BEAUTY & SPA
info@BeautyExpo.cz
na webových stránkách jsou připraveny další informace a fotogalerie i videa z minulých veletrhů:
www.WorldOfBeauty.cz, www.BeautyExpo.cz
www.FaceBook.com/KosmetickyVeletrh, www.Instagram.com/world_of_beauty_and_spa
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VZNIK SMLOUVY A PŘIDĚLENÍ PLOCH
Smlouva o účasti vystavovatele vzniká zasláním přihlášky vystavovatelem pořadateli, a to i formou e-mailu. Závazné přihlášení může být učiněno také např.
e-mailem s formulací o tomto přihlášení vystavovatele k účasti na veletrhu. Jako potvrzení o umístění expozice zasílá pořadatel fakturu za plochu.
Objednávka na výstavní plochu zaslaná pořadateli je pro žadatele závazná, a to i pro případ, že pořadatel nesplní všechny požadavky vystavovatele týkající se
rozlohy a umístění stánku.
V případě, že pořadatel nevyhoví vystavovateli v celém rozsahu požadavků týkajících se rozlohy a umístění stánku a vystavovatel neuvede pořadateli
do 5 dní oprávněné námitky, je brán nový návrh smlouvy pořadatelem jako schválený.
Minimální plocha stánku je 4 m2. Minimální hloubka stánku je 2 metry.
Přidělená plocha nesmí být vystavovatelem dále pronajímána jakékoliv třetí osobě bez vědomí pořadatelů. Vystavovatelé jsou povinni platit příslušný
poplatek za spoluvystavovatele ve výši 2 500,– Kč bez DPH.
NÁJEMNÉ ZA VÝSTAVNÍ PLOCHU, REGISTRAČNÍ POPLATEK
Nájemné kryté plochy je vedeno v přihláškové dokumentaci. Nájemné se stanoví podle rozměru plochy a každý započatý metr čtvereční se účtuje jako celý.
Nájemné je stanoveno na dobu montáže, trvání akce a demontáže a je v něm též zahrnuto:
– základní osvětlení – vytápění
– požární ochrana – noční ostraha
Registrační poplatek vystavovatele zahrnuje následující položky:
– zařazení základních dat vystavovatele do katalogu veletrhu
– výtisk katalogu a vystavovatelský průkaz
– volné lístky pro obchodní partnery dle rozlohy stánku
Registrační poplatek platí i spoluvystavovatel, který chce být samostatně uveden ve veletržním katalogu.
VÝSTAVBA EXPOZICE A JEJÍ LIKVIDACE
Pokud vystavovatel neobjednává výstavbu expozice u pořadatele, vyhrazuje si pořadatel právo povolit v areálu výstavářskou činnost pouze k tomu
oprávněným subjektům. Vystavovatel je odpovědný za to, že vybavení jeho expozice (s výjimkou expozic objednaných u pořadatele) i exponáty
odpovídají požárně-bezpečnostním předpisům. Termíny instalace a montáže na přidělené ploše se určují podle časového plánu akce. Při výstavbě
expozic je nutno řídit se technicko–bezpečnostními předpisy. Za bezpečnost svých pracovníků zodpovídá v plném rozsahu vystavovatel. Výrobky a zboží
musí být dodány do expozic dle časového harmonogramu před zahájením akce. Obaly od exponátů musí vystavovatel uskladnit na své náklady a po
ukončení výstavy odstranit na vlastní náklady.
Odvoz exponátů a vlastního výstavního zařízení se uskuteční dle časového harmonogramu výstavní akce. Vystavovatel je povinen vyklidit expozici ve
stanovených lhůtách a uvést použitou výstavní plochu do původního stavu. V případě nedodržení termínu či neuvedení plochy do původního stavu si
pořadatel vyhrazuje právo dokončit likvidaci expozice a vyčištění plochy na náklady vystavovatele či, v zájmu uvolnění výstavní plochy, provést nenávratnou
likvidací expozice!
PLATEBNÍ A SANKČNÍ PODMÍNKY
Pořadatel po obdržení přihlášky zasílá vystavovateli fakturu na objednanou plochu. Vystavovatel uhradí fakturu dle uvedeného data splatnosti.
Vystavovatel objednává stavbu stánku a další služby z přiloženého ceníku. Veškeré faktury za tyto služby jsou splatné do 14 dnů, nejpozději však do zahájení
stavby veletrhu, tj. 3 dny před otevřením veletrhu musí být platba na účtu pořadatele. Pozdní objednání služeb (tj. méně než 1 měsíc před akcí) může mít za
následek navýšení jejich ceny či nemožnost jejich dodání.
Pořadatel je oprávněn vyloučit vystavovatele z veletrhu, jestliže vystavovatel neplní závazky vyplývající ze smlouvy, podmínek veletrhu, platebních
podmínek nebo bezpečnostních opatření. Vystavovatel v tomto případě hradí celé nájemné a další prokazatelné náklady.
Neprokáže–li vystavovatel včas, nejpozději však 3 dny před zahájením akce, platbu za stavby a služby objednané u pořadatele, nebude započata výstavba
jeho stánku a nebudou provedeny další práce jako např. elektroinstalace, vodní přípojka ap. Vystavovatel prokazuje úhradu plateb předložením výpisu z účtu
či potvrzením banky o převodu. Jiné doklady, jako např. převodní příkazy, pořadatel nepokládá za průkazné.
Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo zrušit své závazky v případě, že nebyly včas vystavovatelem uhrazeny faktury.
V případě, že vystavovatel zruší u pořadatele svou účast po předchozím přihlášení v době kratší než 2 měsíce včetně před zahájením veletrhu, stornovací
poplatek činí 80% z celkové částky objednaných služeb (tj. nájemného za plochu a další služby), v době kratší 14 dní včetně před zahájením veletrhu pak činí
100% ceny zde zmíněných objednaných služeb. Registrační poplatek v případě zrušení účasti propadá vždy v plné výši.
PRÁVA A POVINNOSTI VYSTAVOVATELE.
Vystavovatel má právo uveřejnit údaje o své firmě ve výstavním katalogu.
Obchodní činnost na veletrhu se řídí běžnými zvyklostmi a podléhá zákonům České republiky.
Vystavovatel je oprávněn propagovat své výrobky pouze ve vlastní expozici. Plakáty, reklamní štíty a jiné propagační prostředky mohou být umístěny na
místech k tomu účelu pořadatelem určených za zvláštní poplatky, stejně tak jako uvedení vlastních audiovizuálních pořadů a klipů. V případě použití
audiovizuální techniky, či jiné zvukové techniky a nosičů je bezpodmínečně nutné informovat předem pořadatele, je nutné zajistit povolení příslušných
organizací, např.: Nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově – obrazových záznamů (INTERGRAM, OSA. či jiné organizace dle
zákona) V případě použití této techniky a nosičů bez povolení hrozí vystavovateli vyúčtování vysoké pokuty. Ozvučení vlastní expozice nesmí rušit okolní
stánky.
Vystavovatelé jsou povinni dodržet čas společných příchodů a odchodů do, respektive z, výstavních prostor.
Vlastní realizaci stánků je nutné projednat s pořadatelem. Maximální výška staveb činí 2,5m, vyšší stavby je nutno nechat předem schválit
pořadatelem. To platí i pro poutače nad stánkem. Dbejte, prosím, aby v případě sousedství s jiným stánkem, bylo umístění a nasvícení reklamy
pouze ze strany nad vaším stánkem a nikoli z vnější strany směřující do sousedního stánku.
Realizace nesmí budit zdání, že přísluší sousednímu stánku! K takovému umístění je potřeba souhlas sousedícího vystavovatele.
V případě odcizení či poničení exponátů a zařízení je vystavovatel povinen neprodleně tuto skutečnost oznámit policii prostřednictvím pořadatele.
Vystavovatel je povinen uzavřít pro dobu pobytu v areálu pojištění odpovědnosti za škody tak, aby jím způsobenou škodu jiným osobám na zdraví
či majetku uhradila jeho pojišťovna. Pořadatel v žádném případě neručí za ztrátu či zničení zboží vystavovatele během akce, v průběhu výstavby
či likvidace.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
V případě, že pořadatel v důsledku jím nezaviněných okolností (vis maior) nemůže zahájit veletrh a zajistit konání akce po celou dobu trvání nebo její části,
uvědomí o tom vystavovatele. Veškeré závazky vzniklé pořadateli z uzavřené smlouvy v tomto případě zanikají a vystavovateli nepřísluší žádný nárok na
náhradu případně vzniklých škod. Pořadatel je oprávněn zadržet přiměřenou část poplatků, které byly vystavovatelem uhrazeny.
Jakékoliv nároky ze strany vystavovatele vůči pořadateli mohou být uplatněny písemně do 2 týdnů po skončení akce. Všechny nároky vystavovatelů zanikají
uplynutím šesti měsíců po skončení výstavy.
Smluvní vztahy se řídí českým právem.
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ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA – UZÁVĚRKA: 23. 11. 2018
Firma: ________________________________________________________________________________________________
Kontaktní osoba: _______________________________________________________________________________________
Fakturační adresa: ______________________________________________________________________________________
Korespondenční adresa: _________________________________________________________________________________
IČ: ________________________________________________ DIČ: ______________________________________________
Telefon: ____________________________________________ Fax: ______________________________________________
Mobil: _____________________________________________ E-mail: ____________________________________________

INFORMACE DO KATALOGU VYSTAVOVATELŮ
Firma: _______________________________________________________________________ Nomenklatura: ____________
WWW, E-shop: _________________________________________________________________________________________
Značka(y) a druh vystavovaných produktů (max. 90 znaků): ___________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Věnujte, prosím, náležitou pozornost správnému vyplnění. Tyto informace budou sloužit jako kontakt Vašim zákazníkům.
Pro správnost zápisu je možné zaslat údaje také na E-mail: katalog@BeautyExpo.cz

OBJEDNÁVKA VÝSTAVNÍ PLOCHY
o OSTATNÍ SLUŽBY: . . . . . . . . . . 2 700,– Kč – zahrnuje mimo jiné základní uvedení v katalogu a povinný podíl na úklidu aj.
o ŘADOVÁ (min 4m2) . . . . . . . . . 1 950,– Kč / m2 . . . Počet metrů: __________ délka x hloubka: __________ x __________
o ROHOVÁ (min 15m2) . . . . . . . . 2 200,– Kč / m2 . . . Počet metrů: __________ délka x hloubka: __________ x __________
o V ČELE (min 25m2) . . . . . . . . . . 2 450,– Kč / m2 . . . Počet metrů: __________ délka x hloubka: __________ x __________
o SAMOSTATNÁ (min 35m2) . . 2 600,– Kč / m2 . . . Počet metrů: __________ délka x hloubka: __________ x __________

OBJEDNÁVKA SLUŽEB - specifikuje se na straně 5 a 6 formuláře.
Objednáváme elektrickou přípojku dle přiložené nabídky (specifikuje se na straně 5 formuláře). . . . . . . . . . . . o ANO o NE
Objednáváme stavbu stánku dle přiložené nabídky (specifikuje se na straně 5 a 6 formuláře) . . . . . . . . . . . . . . o ANO o NE
Objednáváme zadní stěnu a koberec – pouze po obvodu haly (specifikuje se na straně 5 formuláře) . . . . . . . o ANO o NE
Máme zájem o účast v odborném programu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o ANO o NE

Veškeré ceny jsou bez DPH a to bude k ceně připočítáno dle platných předpisů. Svým podpisem potvrzuji vyplněné
údaje a souhlasím s přiloženými Podmínkami účasti. Vyplněný formulář opatřený datem, razitkem a podpisem zašlete
prosím buď poštou, faxem, nebo e-mailem na shora uvedenou korespondenční adresu.

__________________________________
DATUM

__________________________________
RAZÍTKO A PODPIS
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NOMENKLATURA VYSTAVOVANÝCH VÝROBKŮ – Vyplňte na straně 3
A

Profesionální pěstící a dekorativní kosmetika, biokosmetika, produkty pro péči o tělo,
permanentní make-up, tetování
B Beauty salony: přístroje pro péči o pleť a formování postavy, vybavení, pracovní oděvy
C Vzdělávání, školení, nakladatelství
D Direct sale - přímý prodej: produkty pěstící, dekorativní i vlasové kosmetiky
H Profesionální vlasová kosmetika, potřeby pro kadeřníky, vybavení kadeřnických salonů
N Nail design, nail art, manikúra
P Potřeby pro pedikéry
T Toaletní potřeby, bižutérie, parfémy, vlasové a módní doplňky
W Wellness, SPA a lázeňství, aromaterapie, fyzioterapie, masáže, přírodně vědecké medicínské postupy, akupunktura,
akupresura a jiné léčebné metody, přístroje, léky a metody pro zlepšování fyzické kondice, vybavení spa-center, solaria,
sauny, solární kosmetika, vitamínové přípravky, podpůrné preparáty, dietní preparáty

NEJVĚTŠÍ
A NEJMODERNĚJSÍ
VÝSTAVIŠTĚ V PRAZE
Beranových 667
199 00 PRAHA 9 – LETŇANY
www.pva.cz

METRO „C”
LETŇANY
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OBJEDNÁVKA VYBRANÝCH SLUŽEB A VYBAVENÍ
Mobiliář:
regál (3 police nad sebou):
1000 × 500 × 2500
regálová police, šíře 1000
x hloubka 250, 300, 500:

Elektrická přípojka, vybavení, voda
přípojka do 3 kW / 230 V
(možnost zásuvky)

Cena
Počet
4 500,–
o
Kč
200,–
o
prodlužovací kabel (nutné pro zásuvku)
Kč/kus
3 500,–
přípojka do 1,6 kW / 230 V
o
(pouze světla, bez možnosti zásuvky)
Kč
2 250,–
o
přípojka pro maximálně dvě světla
Kč
6 500,–
o
přípojka do 5 kW / 230 V (2 kW + 3 kW)
Kč
8 000,–
o
přípojka do 6 kW / 230 V (3 kW + 3kW)
Kč
10 500,–
o
přípojka do 9 kW / 400 V – 16A
Kč
1 500,–
rozvaděč (nutné pro třífázové
o
silnější přípojky 400 V)
Kč
200,–
bodové svítidlo (60 – 100 W)
Kč/kus
lednice 2 000,– Kč
3 000,–
o
+ noční proud za lednici 1 000,– Kč
Kč
3 500,–
o
přívod vody + odpad
Kč
PŘÍPLATEK 30% ZA POZDNÍ OBJEDNÁNÍ SLUŽBY
(tři a méně dní před začátkem montáže)
Stánek:
základní stánek ohrazený ze čtyř stran
(stěny, límec)
1 metr obvodové stěny (v případě stavby
jen zadní popř. boční stěny)
Zadní stěna včetně stánkového koberce
(při umístění po obvodu haly)

Cena
500,–
2
Kč/m
300,–
Kč/bm
400,–
Kč/bm

Počet

Mobiliář:
prosklená vitrina (2 police v ceně):
1000 × 1000 × 2500
prosklená vitrina (2 police v ceně):
1000 × 500 × 2500
prosklená vitrina(2 police v ceně):
500 × 500 × 2500
pult shora prosklený:
1000 × 500 × 1100
pult plný:
o s policí
1000 × 500 × 880
o bez police
pult vysoký plný:
o s policí
1000 × 500 × 1100
o bez police

Cena
950,–
Kč/kus
850,–
Kč/kus
700,–
Kč/kus
800,–
Kč/kus
600,–
Kč/kus
700,–
Kč/kus

Počet

klopný regál na tiskoviny (3 police)
dveře do zázemí
panel stěnový – stěna zázemí
uzamykatelný pult
závěs
výstavní koberec vč. položení
barva: _____________________________
stůl kulatý – průměr 60 cm
stůl 800 × 800 x 70
židle
barová židle
věšák
zásobník s pitnou vodou (studená a teplá)
koš
úklid stánku

Cena
600,–
Kč/kus
200,–
Kč/kus
600,–
Kč/kus
700,–
Kč/kus
400,–
Kč/kus
600,–
Kč/kus
400,–
Kč/kus
170,–
Kč/m2
250,–
Kč/kus
250,–
Kč/kus
150,–
Kč/kus
250,–
Kč/kus
100,–
Kč/kus
2000,–
Kč
70,–
Kč/kus
15,–
2
Kč/m

Počet

o

o

Požadavky na další mobiliář neuvedený v ceníku:
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
budu požadovat výrobu loga
(podklady v PDF, AI, EPS, CDR)
nápis (hůlková písmena)
specifikace na druhé straně (strana 6)

podle
složitosti
30,–
Kč/znak

o
o

Veškeré ceny jsou bez DPH a to bude k ceně připočítáno dle platných předpisů. Svým podpisem potvrzuji vyplněné
údaje a souhlasím s přiloženými Podmínkami účasti. Vyplněný formulář opatřený datem, razitkem a podpisem zašlete
prosím buď poštou, faxem, nebo e-mailem na shora uvedenou korespondenční adresu.
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SPECIFIKACE STAVBY
o VLASTNÍ NÁPIS
o BUDU POŽADOVAT VÝROBU LOGA (nutné podklady ve vektorovém formátu - PDF, AI, EPS, CDR). Cena dle složitosti.
o STÁNEK CHCEME MÍT OPATŘEN ČÍSLEM A NÁZVEM FIRMY (Hůlková písmena přibližně 12 cm vysoká. Cena za jedno
písmeno 30,– Kč). Uveďte přesné znění nápisu: _______________________________________________________________

OBJEDNÁVKA INZERCE V KATALOGU – Je možno realizovat částečně
recipročně, pokud vystavovatel uvede pozvánku na veletrh WORLD OF BEAUTY & SPA ve své inzerci v odborném tisku.

CELÁ
STRANA
SPAD

CELÁ
STRANA
ZRCADLO

1/2 STRANY
ZRCADLO
ŠÍŘKA

1/2 STRANY
ZRCADLO
VÝŠKA

145x210 mm
+ 5 mm

120x185 mm

120x90 mm

57,5x185 mm

o CELÁ STRANA OBÁLKA

15 000,– Kč

o CELÁ STRANA BAREVNÁ PŘÍLOHA

10 000,– Kč

o 1/2 STRANY BAREVNÁ PŘÍLOHA

5 000,– Kč

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:
Formát katalogu: 145x210 mm; Technologie tisku: ofset; Vazba: V2; Obálka a barevná příloha: čtyřbarva - CMYK;
Vnitřek katalogu: dvě barvy - MAGENTA + BLACK; Podklady: preferujeme vektorovou grafiku v PDF.
Akceptujeme CorelDraw, Adobe Illustrator (fonty převedené do křivky) a v připadě nouze bitmapu - JPG.
Hotové podklady ve správném rozměru zasílejte na e-mailovou adresu: inzerce@BeautyExpo.cz,
nebo na shora uvedenou kontaktní adresu na CD.
Výroba inzerátu z dodaných podkladů bude po dohodě účtována zvlášť podle náročnosti výroby.

Veškeré ceny jsou bez DPH a to bude k ceně připočítáno dle platných předpisů. Svým podpisem potvrzuji vyplněné
údaje a souhlasím s přiloženými Podmínkami účasti. Vyplněný formulář opatřený datem, razitkem a podpisem zašlete
prosím buď poštou, faxem, nebo e-mailem na shora uvedenou korespondenční adresu.

__________________________________
DATUM

__________________________________
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