
Závazná přihláška na kontraktační výstavu 
Dny zahradní a komunální techniky 2022

Varianty výstavní plochy

A + B: Výstavní plocha včetně prostoru pro aktivní předvádění strojů.
C + D: Pouze výstavní plocha (stánek) bez aktivního předvádění techniky.

Vystavovatel

Název fi rmy  Stát 

Adresa: Ulice  Město  PSČ 

Telefon  E-mail 

Kontaktní osoba 

Pořadatel: 
Profi  Press s. r. o.
Jana Masaryka 2559/56b 
120 00 Praha 2
IČO: 27098508, DIČ: CZ27098508

Kontakt:
Ing. Jan Kroupa, mobil: 724 813 498, 
e-mail: jan.kroupa@profi press.cz
Pavla Čechová, mobil: 602 196 088, 
e-mail: pavla.cechova@profi press.cz

Varianty – plochy Cena

A. 20 x 50 metrů, aktivní předvádění, libovolná velikost stánku 32 000 Kč

B. 10 x 50 metrů, aktivní předvádění, libovolná velikost stánku 27 000 Kč

C. 5 x 10 metrů – pouze stánek 12 000 Kč

D. 5 x 3 metrů – pouze stánek 7 000 Kč

Objednávka výstavní expozice

Varianta A Varianta B  Varianta C Varianta D

Havlíčkův Brod, letiště 
21.–22. září 2022 (9:00–16:00 hodin)

Uzávěrka přihlášek 30. 6. 2022
www.dzkt.cz



V ceně je zahrnuto:
Ostraha stánků a techniky bezpečnostní agenturou, pojištění akce, poukázky na občerstvení.

Objednávka dalších služeb (zdarma)

      Posekání předváděcí plochy, doplňte, jak velkou část (např. 10 x 10 m)

Organizační pokyny
Navážení techniky a příprava expozic proběhnou den před akcí, tj. 20. září 2022 od 9 do 19 hodin.
K dispozici bude manipulátor a rampa pro skládání techniky. Celý areál bude ozvučen.

Přihláška na společenský večer 21. září 2022:
Slavnostní raut (hradí pořadatelé)

Poznámka:
Fakturace bude realizována až po uskutečnění akce.

Místo a datum: Jméno, fi rma:

Uložit Uložený soubor pošlete v příloze e-mailu na jednu z adres: 
jan.kroupa@profi press.cz, pavla.cechova@profi press.cz

Zde uložte, než přihlášku odešlete

Aktivní komentované předvádění na vymezených plochách

Sečení se sběrem
Středa 21. 9. od 10:00 hodin. Cena pro vystavující fi rmy: 2 000 Kč/stroj na celou dobu konání akce.

Značka, model, šířka záběru (m)

Sečení beze sběru, mulčování
Čtvrtek 22. 9. od 10:00 hodin. Cena pro vystavující fi rmy: 2 000 Kč/stroj na celou dobu konání akce.

Značka, model, šířka záběru (m)

Zametací a úklidové stroje, technika na alternativní pohon
Po oba dny, vždy od 13:45 hodin. Cena pro vystavující fi rmy: 4 000 Kč/stroj na celou dobu konání akce.

Značka, model
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