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Vystavovatel
Název firmy

Stát

Ulice

Město

Telefon

E-mail

PSČ

Kontaktní osoba

Varianty výstavní plochy
Varianty – plochy
A 25 x 40
B 20 x 20
C 10 x 10
D5x5

Plocha
1 000 m2
400 m2
100 m2
25 m2

Cena
33 000 Kč
25 000 Kč
18 000 Kč
7 000 Kč

Objednávka výstavní expozice (pro varianty A, B, C je v ceně zahrnut přívod elektřiny na výstavní expozici)

Varianta A

Varianta B

Varianta C

Varianta D

V celém areálu výstavy není možné používat benzínové elektrocentrály.
Pokud máte konkrétní požadavek na sousedního vystavovatele a požadavek je oboustranný,
vyplňte zde. POZOR: vždy se musí jednat o stejně velkou variantu výstavní plochy.
Požadavky na umístění vaší plochy vedle firmy pohled čelem k polním pokusům (uvedené firmy musí souhlasit)
vaše firma

Předvádění techniky – Zemědělství 4.0
•
•
•
•

variabilní aplikace hnojiv a ochranných látek
variabilní hloubka zpracování půdy
telematika
autonomní a robotické systémy v rostlinné výrobě

* Poplatek za předvádění strojů nezahrnuje výstavní plochy A, B.

Stroj 1
Typ stroje / technologie

Značka a typové označení
*

Cena 3 000 Kč

Variabilní aplikace hnojiv
a ochranných látek

Variabilní hloubka
zpracování půdy

Telematika

Autonomní a robotické systémy
v rostlinné výrobě

Stroj 2
Typ stroje / technologie

Značka a typové označení
*

Cena 3 000 Kč

Variabilní aplikace hnojiv
a ochranných látek

Variabilní hloubka
zpracování půdy

Telematika

Autonomní a robotické systémy
v rostlinné výrobě

V ceně je zahrnuto:
Ostraha stánků a techniky bezpečnostní agenturou
Pojištění akce
 Elektronická pozvánka na akci s logem firmy
 Uvedení vystavovatelů v katalogu k výstavě a k příloze k výstavě
 Poukázky na občerstvení ve VIP stanu



Stravenky pro pohoštění vašich zákazníků na výstavě
Stravenky s logem firmy obdrží vystavovatelé ráno 23. 6. 2020 na poradě před zahájením výstavy. Stravenky,
které vaši zákazníci využijí, vám budou vyfakturovány po výstavě. Každý vystavovatel obdrží pro své zákazníky 50 stravenek na oběd (60 Kč) a 50 stravenek na nápoj (25 Kč).
Přihláška na společenský večer 23. 6. 2020 v areálu zámku Chroustovice:
Raut (hradí pořadatelé), počet osob
Poznámka:
Fakturace bude realizována až po uskutečnění akce.
V případě dotazů nás kontaktujte na výše uvedených telefonních číslech
Místo a datum:

Jméno, firma:

Program
ÚTERÝ 23. června 2020
900
otevření akce
930
slavnostní zahájení
900–1000
polní snídaně u tribuny (káva, čaj, koláčky)
900–1600
ﬁremní představování odrůd
1100–1500 individuální předvádění strojů
1100–1300 ukázka polních prací s koňským zápřahem
1200–1245 komentované prohlídky demonstračních pokusů ÚKZÚZ
1200–1300 polní seminář: Digitalizace zemědělství, autonomní a robotické
systémy
1300–1430 předvádění techniky – představa farmy budoucnosti
1300–1500 Mistrovství republiky v orbě s koňským zápřahem
orientačně 1500 vyhlášení výsledků Mistrovství republiky
v orbě s koňským zápřahem, tombola
1600
ukončení akce

STŘEDA 24. června 2020
900
otevření akce
900–1000
bezplatná snídaně u tribuny (káva, čaj, koláčky)
900–1500
ﬁremní představování odrůd
1100–1500 individuální předvádění strojů
1100–1300 ukázka polních prací s koňským zápřahem
1200–1245 komentované prohlídky demonstračních pokusů ÚKZÚZ
1200–1245 polní seminář: Digitalizace zemědělství, autonomní a robotické
systémy
1245–1430 předvádění techniky – představa farmy budoucnosti
orientačně 1500
tombola – u tribuny, ukončení akce

Slavnostní zahájení a polní seminář můžete sledovat
v přímém přenosu na www.tvzemedelec.cz

