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Veletrh Věda Výzkum Inovace (VVVI) je:
-

jedinečnou novou platformou pro propojení vědecko – výzkumné a podnikatelské sféry,
výjimečnou příležitostí pro výzkumníky fyzicky představit výsledky své práce přímo potenciálním uživatelům,
komercionalizovat výsledky výzkumu a vývoje,
příležitost pro odborníky setkávat se napříč vědními obory, veletrh není oborově omezen,
místem prezentace inovativních řešení a způsobů uplatnění výsledků výzkumu a vývoje,
příležitost pro všechny, jejichž posláním je podpora a zajišťování znalostního transferu,
prostor pro všechny ostatní, jejichž činnost se dotýká vědy, výzkumu a inovací.

VYSTAVOVATELÉ

-

Hledáte nové partnery z řad univerzit, výzkumných organizací či technologických firem pro rozvoj Vašich produktů a služeb?
Uvítali byste příležitost prezentovat své inovativní produkty a služby odborné a široké veřejnosti z České republiky?
Hledáte v ČR specialisty, doktorandy, studenty či absolventy pro Vaši společnost?
Zajímají Vás nejnovější trendy z oblasti smart city, robotiky, 3D tisku, e-mobily či sdílené ekonomiky?
Chtěli byste se stát součástí velmi dynamicky rostoucího veletrhu?

Staňte se vystavovateli na III. ročníku Veletrhu Věda Výzkum Inovace. Prezentujte svá inovativní řešení. Navažte nová partnerství. Otevře
se Vám cesta k budoucím velmi zajímavým výzkumně – vývojovým inovativním projektům. Je pro Vás připravený atraktivní doprovodný
program - např. B2B setkání, představení start-upů dle Vašich požadavků (zpoplatněno), workshopy a semináře v oblasti podpory
exportu a řada dalších.

REGISTRACE ÚČASTNÍKA

-

Registrační poplatek vystavovatele: 3.000,- Kč bez DPH.
Povinné pojištění odpovědnosti za škodu: 500,- Kč bez DPH.

PŘIHLÁŠKA ÚČASTNÍKA

-

Je třeba zvolit velikost výstavní plochy dle Vašich potřeb.
Budou Vám nabídnuty další služby VVVI (roll-up, reklamní plachty, apod.), o kterých Vás budeme následně informovat.
Na oficiálních webových stránkách www.vvvi.cz zveřejníme logo Vaší organizace s aktivním proklikem na stránky společnosti.
Vaše firma bude uvedena v katalogu vystavovatelů se stručným textem.
Nabídneme Vám účast v doprovodném programu (kulaté stoly, konference, semináře).
Vaší kontaktní osobě budou zasílány průběžné aktuality z přípravy veletrhu.
Vaše společnost bude zařazena do systému plánování B2B jednání v rámci veletrhu (zdarma při objednání výstavní plochy nad 15 m2).

VELETRŽNÍ EXPOZICE
-

Cena veletržní expozice se skládá z poplatku za výstavní plochu a poplatku za výstavní stánek.
Minimální velikost výstavní plochy je 6 m2.
Za každé objednané 4 m2 výstavní plochy, získá vystavovatel jednu VIP vstupenku na zahajovací den veletrhu zdarma.

CENÍK VÝSTAVNÍ PLOCHY
		

do 30. 9. 2017

do 31. 1. 2018

od 1. 2. 2018

Výstavní plocha bez stánku do 15 m

2050 Kč/m

2

2350 Kč/m

2950 Kč/m2

Výstavní plocha bez stánku do 16-39 m2

1950 Kč/m2

2250 Kč/m2

2850 Kč/m2

Výstavní plocha bez stánku do 40-79 m2

1900 Kč/m2

2200 Kč/m2

2750 Kč/m2

Výstavní plocha bez stánku nad 80 m2

1850 Kč/m2

2150 Kč/m2

2650 Kč/m2

Venkovní výstavní plocha bez stánku

1800 Kč/m2

1900 Kč/m2

2000 Kč/m2

2

2
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CENÍK NEJČASTĚJŠÍCH TYPOVÝCH STÁNKŮ
typ stánku
rozměry
vybavení stánku

cena

Optimal 4

Optimal 6

Optimal 8

1x stůl 60/60 cm
2x židle Bystřice I
1x uzamykatelná skříňka
1x informační pult
1x stojan na prospekty
1x věšák stojanový
1x koš PVC
2x bodové světlo
1x zásuvka 220V
grafika - nápis do 15 písmen
koberec (volba barvy)
přívod elektřiny do 2kW

1x stůl 60/60 cm
2x židle Bystřice I
1x uzamykatelná skříňka
1x informační pult
1x stojan na prospekty
1x věšák stojanový
1x koš PVC
3x bodové světlo
1x zásuvka 220V
grafika - nápis do 15 písmen
koberec (volba barvy)
přívod elektřiny do 2kW

1x stůl 60/60 cm
3x židle Bystřice I
1x uzamykatelná skříňka 1x
informační pult
1x stojan na prospekty
1x věšák stojanový
1x koš PVC
3x bodové světlo
1x zásuvka 220V
grafika - nápis do 15 písmen
koberec (volba barvy)
přívod elektřiny do 2kW

6.800,- bez DPH

9.900,- bez DPH

12.160,- bez DPH

/2x2m

DALŠÍ SLUŽBY
-

/2x3m

20-ti minutová prezentace společnosti na workshopu = 2.500,- Kč
reklamní roll-up umístěný na frekventovaném místě = 2.500,- Kč
Zdarma dvě V.I.P. vstupenky (v ceně 1.800,- Kč / kus) na zahajovací den veletrhu.
Individuální požadavky budou řešeny individuální dohodou s pořadatelem.

Kontaktní osoba pro zájemce o výstavní expozici:
Roman Bečka, ředitel veletrhu, becka@vvvi.cz, + 420 603 878 878.

Kontaktní osoba pro doprovodný program:
Vít Čermák, cermak@vvvi.cz, + 420 721 458 140

Těšíme se na setkání s Vámi na VVVI 2018.
Tým veletrhu

/2x4m

