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NOVÉ MÍSTO KONÁNÍ
Novým místem konání veletrhu LABOREXPO  
je Hala 2 na výstavišti PVA EXPO PRAHA  
v Letňanech. Jedná se o nejmodernější veletržní 
prostory v Praze s výbornou dopravní dostupností 
a dostatečnou kapacitou parkování.
Veletržní plocha v Hale 2 má obdélníkový 
půdorys s rozlohou téměř 4 000 m2, s možnostmi 
připojení vody a odpadů a s pokrytím wi-fi 
signálem. K dispozici je kavárna a restaurace. 
Vystavovatelé mohou využít profesionální 
catering a další služby. Ubytování nabízí řada 
hotelů a penzionů v blízkém okolí.

NOMENKLATURA
• Laboratorní technika, přístroje, vybavení, 

pomůcky a spotřební materiál
• Analytická instrumentace, automatizace  

a robotizace
• Měřicí přístroje a zařízení
• Zařízení pro procesní kontrolu a analýzu
• Poloprovozní zařízení
• Chemikálie, plyny, reagencie, diagnostika 

a certifikované materiály
• Servis a opravy laboratorní techniky
• Služby laboratoří / Výzkumná a vývojová centra
• Sběr a zpracování laboratorních dat
• Literatura a informační zdroje
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Struktura náv t vníku veletrhu LABOREXPO (2019)

O VELETRHU
LABOREXPO je nejvýznamnějších událost pro prezentaci a prodej 
laboratorní techniky v České republice pořádaná pouze jednou za dva 
roky. Je ideálním místem k nabídce široké škály produktů a služeb, posílení 
vztahů s firemní klientelou a oslovení nových zákazníků. Veletrh naplno 
využívá potenciál osobního setkání, možnosti firemní propagace  
a marketingu a zároveň zvyšuje prestiž a upevňuje postavení firmy na trhu. 

STRUKTURA NÁVŠTEVNÍKŮ
V roce 2019 se veletrhu LABOREXPO představilo 92 vystavovatelů  
a navštívilo jej více než 1 500 návštěvníků převážně z ČR a okolních zemí.

Struktura více než 2200 předem zaregistrovaných návštěvníků v r. 2019



DOPROVODNÉ MARKETINGOVÉ AKTIVITY
LABOREXPO je nejen vyjímečnou příležitostí k prezentaci výrobků a služeb, ale také 
ideálním místem pro řadu dalších propagačních nebo zábavných aktivit, kterými lze 
oslovit návštěvníky. Vystavovatelům se tak nabízí například:
• KRÁTKODOBÝ PRONÁJEM JEDNACÍCH SÁLŮ A SALÓNKŮ pro produktové 

prezentace nebo workshopy s různou kapacitou množství posluchačů. 
• MOBILNÍ LABORATOŘE – na vnitřní plochu v Hale 2 lze umístit mobilní veletržní stánky  

s ukázkami laboratorní techniky, popř. zde může být vyhrazeno místo pro interaktivní 
prezentace nebo analýzy vzorků donesených návštěvníky.

• „TOP PRODUKT VELETRHU LABOREXPO“ – soutěž exponátů v kategoriích Analytická 
technika a Laboratorní přístroje a vybavení hodnocená odborníky z Akademie věd ČR. 
Exponáty jsou prezentovány v rámci PR kampaně, vč. přílohy časopisu CHEMAGAZÍN.

• VIRTUÁLNÍ EXPOZICE – možnost vizualizace expozice a její převedení do virutální podoby na internetových stránkách veletrhu. 
• SOUTĚŽE PRO NÁVŠTĚVNÍKY – návštěvníci veletrhu mají kromě bezplatného vstupu možnost zúčastnit se Slosování vstupenek nebo 

soutěže Laboratorní stopař o dárky a ceny, které věnují vystavovatelé a jsou takto také prezentováni. 
• REKLAMNÍ SLUŽBY – vystavovatelé mohou posílit propagaci své účasti na veletrhu prostřednictvím reklamy ve veletržním katalogu,  

na web stránkách, stojanech nebo navigacích a dalších místech na veletržní ploše nebo inzercí s pozvánkou v časopisu CHEMAGAZÍN. 

VÝSTAVBA EXPOZIC
Vystavovatelé mají možnost zajistit si realizaci svého stánku 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 osvědčený systém Octanorm, který umožňuje montáž stánků za cenu cca od 900 Kč/m2, nebo je možné 
zajištění realizace atypických projektů splňujících všechny požadavky na kvalitu, moderní design, funkcionalitu a kreativitu konstrukce.

SOUBĚH S VELETRHEM VĚDY
Druhý den veletrhu (čtvrtek 2.6.) bude možné současně navštívit Veletrh vědy organizovaný Akademií věd ČR na výstavišti  
v Letňanech. Jedná se o největší populárně naučnou událost u nás. Prostřednictvím interaktivních exponátů, modelů, laboratoří a praktických 
dílen nabízí to nejzajímavější ze světa přírodních, technických, humanitních i společenských oborů. Více na www.veletrhvedy.cz. 



KONTAKT
Pořadatelem veletrhu a zároveň jeho 
hlavním mediálním partnerem je časopis 
CHEMAGAZÍN.

CHEMAGAZÍN s.r.o.
Gorkého 2573
530 02 Pardubice
Tomáš Rotrekl – manažer veletrhu
+420 603 211 803
info@laborexpo.cz
www.laborexpo.cz

CENY PRONÁJMU VELETRŽNÍ PLOCHY

REGISTRAČNÍ POPLATEK
Vystavovatel ... 2.000 Kč / Spoluvystavovatel* ... 5.000 Kč
Registrační poplatek je nevratný a zahrnuje:
• zápis v seznamu vystavovatelů na web stránkách veletrhu se stručným 

firemním profilem a hypertextovým prolinkem na domovskou stránku,
• zápis ve veletržním katalogu vč. plnobarevného loga, kontaktních údajů  

a stručného profilu (česky/anglicky),
• neomezený počet bezplatných vstupenek pro klienty vystavovatele.

TERMÍNY A POSTUP REGISTRACE
• Registrace na veletrh je možná prostřednictvím elektronického formuláře 

dostupného na www.laborexpo.cz/cs/pro-vystavovatele.
• Veletržní plocha je přidělována na základě data přijetí registrace, požadovaného 

rozměru a typu expozice a možností volné veletržní plochy.
• Registračního poplatek je vyfakturován po přidělení veletržní plochy společně  

s 10% zálohou ceny pronajaté plochy vratnou v případě zrušení veletrhu. 
• Uzávěrka přihlášek je 29. 4. 2022.

Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %. 
*Za spoluvystavovatele se považuje společnost  

zapsaná v Katalogu vystavovatelů.

Min. možná velikost pronájmu plochy je 3 × 2 m (šířka × hloubka). 

TYP PLOCHY CENA (DO 31. 12. 2021) CENA (OD 1. 1. 2022)

Řadová 2.500 Kč/m2 2.700 Kč/m2

Rohová 2.800 Kč/m2 3.000 Kč/m2

Ostrovní 3.100 Kč/m2 3.300 Kč/m2

SLEVY

5 % 10 % 15 %

plocha 
≥15 m2

plocha
≥20 m2

plocha
≥30 m2

Individuální slevy u plochy větší než 40 m2. 


