
REGISTRACE VYSTAVOVATELE
Registraci na veletrh lze provést pouze prostřednictvím formuláře Registrace vystavovatele na web stránkách 
www.laborexpo.cz. Během zadávání dat do formuláře je třeba vyplnit kompletní fakturační a kontaktní údaje, 
jméno jednatele společnosti a kontaktní osoby zodpovědné za přípravu účasti na veletrhu, požadavky na  
velikost a typ veletržní plochy, profil vystavovatele v českém a anglickém jazyce a další informace, které budou 
následně použity k přípravě smluvních dokumentů a jako podklad pro zápis vystavovatele do Seznamu  
vystavovatelů na web stránkách a ve veletržním katalogu.
Uzávěrka registrací vystavovatelů je 30. 8. 2021. Po tomto datu budou k účasti přijati pouze vystavovatelé,  
kterým bude možné zajistit odpovídající veletržní plochu a potřebné služby před zahájením výstavby veletrhu.

PŘIDĚLENÍ VELETRŽNÍ PLOCHY
Přidělování veletržní plochy je rozděleno do dvou etap. První etapa bude ukončena ke dni 31. 3. 2021. Tímto 
dnem končí lhůta, do které mají vystavovatelé předchozího ročníku veletrhu rezervováno umístění své expozice 
na stejné pozici jako v roce 2019. Po stanoveném datu je uvolněná veletržní plocha rozdělována podle data 
registrací vystavovatelů a podle velikosti požadované resp. volné plochy. Zájemcům o účast na veletrhu proto 
doporučujeme zaslat svou registraci co nejdříve i přesto, že v danou chvíli nebude přidělení požadované  
veletržní plochy možné.
V příloze této pozvánky najdete rastry veletržní plochy z roku 2019. V případě potřeby doporučujeme zaslat 
dotaz na jejich aktuální stav. Informace o volných místech vám na vyžádání rádi kdykoli poskytneme.
Pozn.: Vzhledem k tomu, že nelze ve všech případech předchozí umístění stánků zajistit, vyhrazuje si  
organizátor veletrhu právo na změny v rozmístění expozic.

REGISTRAČNÍ POPLATEK, SMLOUVA A (ZÁLOHOVÁ) FAKTURACE
Na základě potvrzené přihlášky a po přidělení místa stánku bude vystavena faktura Registračního poplatku,  
který je nevratný. V případě změny termínu konání veletrhu bude převeden. Vystavovatel dále obdrží návrh  
Smlouvy o pronájmu veletržní plochy, která bude definovat obchodní a technické podmínky účasti vystavovatele 
na veletrhu, rozpočet nájemného, výši storno poplatků a další obchodně-technické specifikace. Její součástí 
bude stanovení termínů úhrad záloh pronájmu veletržní plochy, přičemž smluvená částka bude ve 100% výši 
zálohována před začátkem konání veletrhu, ovšem až ve chvíli, kdy bude zcela zřejmé, že se veletrh v daném 
termínu uskuteční. Všechny ostatní služby, (energie, výstavba expozic, apod.) budou vyúčtovány v konečné 
faktuře vystavené do 14 dnů po ukončení veletrhu.

VÝSTAVBA EXPOZIC A OBJEDNÁVKA SLUŽEB
Vystavovatelé mají možnost zajistit realizaci své expozice prostřednictvím vlastního dodavatele nebo si ji 
objednat jako službu organizátora veletrhu, který zprostředkovává výstavbu expozice „na klíč“ včetně návrhu, 
kalkulace, montáže, vybavení a grafických prací. Ke stavbě standardních expozic je využíván tradiční systém 
Octanorm, který umožňuje montáž stánků za cenu od cca 900 Kč/m2, nebo je rovněž možné zajištění realizace 
atypických veletržních expozic splňujících všechny požadavky na kvalitu, moderní design, funkcionalitu a krea-
tivitu konstrukce. Přípojka el. energie, úklid, parkovací karty, aj. jsou zajištěny prostřednictvím organizátora.
Termín objednávky realizace expozic a zajištění služeb je 30.6. 2021. 

VELETRŽNÍ KATALOG
Katalog obsahuje informace o vystavovateli – plnobarevné logo, kontaktní údaje a firemní profil v českém  
a anglickém jazyce. Před vytištěním katalogu jsou zadané údaje zaslány vystavovateli k autorizaci.
Uzávěrka katalogu je 31. 7. 2021. 
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