
Objednatel – Fakturační adresa

Objednávka typu virtuálního stánku

Cena jednotlivých typů stánku

Název firmy

Ulice

Kontaktní osoba

Stát IČ/ DIČ

Web

Podpis a razítko osoby oprávněné k podpisu
za objednatele

Jméno a příjmení osoby oprávněné k podpisu
za objednatele

Místo

Datum

Telefon

E-mail

Město a PSČ

Bez výhrad souhlasíme se zněním
Všeobecných podmínek účasti,
které jsou nedílnou součástí
Závazné přihlášky k účasti.

Vyplní pořadatel

Datum

Reg. číslo

www.strechy-praha.cz

Pořadatel: Střechy Praha s.r.o., sídlo: Jeremiášova 1422/7b, 155 00 Praha 13
Bank. spojení: KB Praha, č. účtu: 51-1645010227/0100
IČ: 26447126, DIČ: CZ26447126, Městský soud v Praze OR odd C, vložka 82829

STŘECHY PRAHAONLINE

/

26.–27. 2. 2021 | 9–18 h

Stánek BASIC Stánek STANDARD Stánek EXCLUSIVE

Veletrh StřechyPraha se ve své tradiční podoběvzhledem k současnému dění nemůže uskutečnit. Proto Vámvýjimečně v roce 2021nabízíme možnost
oslovit zákazníky nově v ONLINE prostředí, které bude přehledné, jednoduché na ovládání a hlavně zábavné! Pomůžeme Vám vytvořit funkční
virtuální stánky v atraktivním online prostředí, přivedeme Vám kvalitní návštěvníky a zajistíme plnou technickou podporu.
Těšíme se na naše první online setkání v únoru 2021!

• 3D stánek
• Základní umístění v prostoru
• 1 spojení pro videohovory
• Možnost chatu s návštěvníky
• 1 prezentační plocha pro

foto/video
• Až 10 vystavených služeb

nebo produktů
• Vaše marketingové materiály

k prohlédnutí nebo ke stažení
• Tlačítko pro stažení Vaší

vizitky (v .pdf )

• 3D velký samostatný stánek
• Nejatraktivnější umístění v prostoru
• 4 spojení pro videohovory
• Možnost chatu s návštěvníky
• 4 prezentační plochy pro foto/video
• Až 40 vystavených služeb nebo produktů
• Vaše marketingové materiály

k prohlédnutí nebo ke stažení
• Možnost stahování slevových voucherů
• Možnost vytvořit soutěž, anketu nebo hlasování
• Měření statistik stánku
• Možnost nastavit remarketing
• Tlačítko pro stažení Vaší vizitky
• Místo pro banner v doprovodném programu
• Možnost aktivního oslovení návštěvníků

dle jejich zájmů o daný obor
• Tlačítko„Kontaktujte mě“ (pro návštěvníka)
• Logo / banner na HP STŘECHY PRAHA (6 měsíců)

• 3D samostatný stánek
• Atraktivní umístění v prostoru
• 2 spojení pro videohovory
• Možnost chatu s návštěvníky
• 2 prezentační plochy pro foto/video
• Až 20 vystavených služeb

nebo produktů
• Vaše marketingové materiály

k prohlédnutí nebo ke stažení
• Možnost stahování slevových voucherů
• Možnost vytvořit soutěž, anketu

nebo hlasování
• Měření statistik stánku
• Možnost nastavit remarketing
• Tlačítko pro stažení Vaší vizitky

Ano, objednávám BASIC Ano, objednávám STANDARD Ano, objednávám EXCLUSIVE

Přihlášku zašlete na e-mail: hbromova@strechy-praha.cz

Další možnosti: U stánků STANDARD a EXCLUSIVE je možnost dokoupení dalších funkcí a reklamy
(např. další spojení pro videohovory, partnerství veletrhu / oboru / doprovodného programu apod.)

Ceny jsou bez DPH.

25 000 Kč (do 31. 1. 2021)

29 000 Kč (od 1. 2. 2021)
57 000 Kč (do 31. 1. 2021)

65 000 Kč (od 1. 2. 2021)

95 000 Kč (do 31. 1. 2021)

105 000 Kč (od 1. 2. 2021)



Všeobecné podmínky účasti ONLINE

I. Obecné informace
1. Pořadatel: Střechy Praha s.r.o., Jeremiášova 1422/7b, 155 00 Praha 13.
2. Vystavovatelé: právnické či fyzické osoby, jimž pořadatel potvrdí účast na veletrhu.

II. Přihláška na veletrh
1. Na veletrh se lze přihlásit zasláním vyplněné„Závazné přihlášky k účasti“ na e-mailovou adresu pořadatele, jejímž

podepsáním objednatel (dále také vystavovatel) akceptuje tyto„Všeobecné podmínky účasti ONLINE“.
2. Pořadatel si vyhrazuje právo přijmout či zamítnout přihlášku.

III. Cena za účast na veletrhu
1. Vystavovatel si zvolí jednu ze tří variant účasti na online veletrhu: basic, standard, exklusive. Ceny jsou uvedeny

na přihlášce současně se seznamem služeb, které jsou v jednotlivých variantách zahrnuty.
2. Vystavovatel bude také zařazen do katalogu vystavovatelů na www.strechy-praha.cz.

IV. Platební podmínky
1. Všechny ceny jsou uváděny bez DPH.
2. Po obdržení závazné přihlášky zašle pořadatel vystavovateli elektronicky potvrzení o jejím přijetí a zálohovou fakturu.

Tímto vzniká mezi pořadatelem a vystavovatelem smluvní vztah.
3. Pokud vystavovatel neuhradí zálohy v požadovaném termínu v plném rozsahu, pořadatel nezahájí přípravy jeho 3D

stánku.
4. Stornovací poplatky činí v případě zrušení přihlášky 30 a méně dní před veletrhem 50 % ceny objednaného stánku

a 100% ceny služeb objednaných nad rámec balíčku služeb k objednanému stánku. Zrušení účasti musí být písemné
a prokazatelně doručené pořadateli (elektronicky).

5. Po ukončení veletrhu bude vystavovateli zaslána konečná faktura s odečtením zaplacených záloh. Vystavovatel se
zavazuje zaplatit pořadateli veškerá poskytnutá či zajištěná plnění nejpozději v den splatnosti řádně vyfakturovaného
plnění. Pokud vystavovatel neuhradí vyfakturovanou částku do data splatnosti uvedeném na faktuře, bude mu
účtován smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % za každý den prodlení z nezaplacené částky.

V. Prezentace vystavovatele
1. Po zaplacení zálohy získá vystavovatel přístup do platformy, kde bude veletrh probíhat.
2. Vystavovatel odpovídá za to, že obsah jeho prezentace (texty, grafika, atd) neporušuje práva třetích stran

(zejména práva osobnostní a autorská).

VI. Závěrečná ustanovení
1. Pokud není stanoveno jinak, je pořadatel oprávněn v případě porušení jakéhokoliv ustanovení v těchto„Všeobecných

podmínkách k účasti“ vyloučit vystavovatele z další účasti na veletrhu. V tomto případě nevzniká vystavovateli žádný
nárok na náhradu škod a na vrácení uhrazených faktur.

2. Pořadatel zveřejnil Zásady ochrany osobních údajů na www.strechy-praha.cz.
3. Vystavovatel uděluje souhlas ke zpracování, uchovávání a zveřejnění fotodokumentace a videodokumentace pořízené

na veletrhu a s ním souvisejících akcích.
4. Veškeré změny a dodatky smluvního vztahu daného těmito podmínkami účasti lze učinit pouze písemně.
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