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13. – 16. 10. 2022
Srdečně vás zveme k účasti na prodejním sběratelském Expu, které bude provázet
Evropskou výstavu poštovních známek LIBEREC 2022. Očekáváme účast řady
aukčních domů, poštovních správ a dealerů z celé Evropy.
Evropská výstava poštovních známek LIBEREC 2022, jež se koná pod patronací FEPA s uznáním FIPu, patří
mezi nejvýznamnější filatelistické události letošního roku. Předpokládaný rozsah je 1200 výstavních ploch.
Akci provází přidružená výstava Polar salon LIBEREC 2022, mezinárodní polární filatelistická
výstava, která se koná každé tři roky na různých místech světa.
Organizátoři očekávají masivní účast návštěvníků z řad sběratelů i laické veřejnosti z domova i ze zahraničí.
K vidění totiž bude legendární červený Mauritius a československé unikáty ze sbírek Poštovního muzea.
Na Polar salonu budou vystaveny raritní dopisy a poštovní dokumenty z období dobývání
pólů včetně podpisů slavných polárníků jako byl Roald Amundsen.
Akci bude provázet také bohatý doprovodný program zahrnující autogramiády a prohlídky
nejzajímavějších exponátů pro veřejnost vedené předními odborníky.
Evropskou výstavu poštovních známek LIBEREC 2022, Polární salon a sběratelské expo jsou situovány
ve Wellness hotelu Babylon a Domě kultury Liberec. Obě místa jsou od sebe vzdálena několika několik
minut pěšky a nacházejí se v centru Liberce.
Organizaci Expa zajišťuje agentura Double Impact s.r.o, jež pořádá mezinárodní veletrh SBĚRATEL
v Praze a zajišťovala Expo pro Světovou výstavu poštovních známek PRAGA 2018.

www.liberec2022.eu
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Pořadatel:
Organizační výbor Evropské výstavy
poštovních známek LIBEREC 2022
Kralická 79/11
460 07 Liberec

Výstavní expo zajišťuje:
Double impact s.r.o.
V Zářezu 902/4
158 00 Praha 5
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13. - 16. 10. 2022

ÚDAJE O VYSTAVOVATELI (pro potřeby korespondence a fakturace)
Firma/Jméno a příjmení: ................................................................................................................................................ IČ: .........................................................
Adresa, PSČ: . ............................................................................................................................................................... DIČ: . .....................................................
Kontaktní osoba:..................................................................................................... tel.: .............................................. e-mail: ...................................................
www: . ................................................................................................................................................................................................................................................
Plátci DPH přiloží k této přihlášce fotokopii Osvědčení o registraci vydané příslušným správcem daně. V souladu s paragrafem 30 zákona č. 588/92 Sb. ve znění všech jeho novel a doplňků fakturujeme DPH.

Tímto závazně objednáváme (volbu označte křížkem):

Všechny ceny jsou za celou dobu trvání veletrhu a připočítává se k nim 21% DPH.

VÝSTAVNÍ STÁNEK: stánek zahrnuje koberec, osvětlení, přípojku elektřiny, 1 židle na 2 m2, označení vystavovatele a vystavovatelské průkazy

 8 m2 30.800,- Kč

 12 m2 43.000,- Kč

4x2m

 jiný rozměr: 3.250,- Kč/m2

4x3m

 9 m 33.650,- Kč

objednávám stánek o rozměru:

 15 m 51.700,- Kč

2

....................... m x ............... m

2

3x3m

5x3m

celkem ................................. m2

 přirážka za rohový stánek (2 strany otevřeny) + 10 %
 přirážka za hlavový stánek (3 strany otevřeny) + 20 %
 přirážka za ostrovní stánek (4 strany otevřeny) + 30 %
VYBAVENÍ STÁNKU
objednáváme

Kč/ks

počet ks

objednáváme

Prodejní pult š 100 x v 90 x h 50 cm

1.720,-

................

Pultová vitrina
š 100 x v 90 x h 50 cm

Prosklená vitrína se třemi policemi
š 100 x v 250 x h 50 cm

2.280,-

................

Stůl
Židle

Regál s třemi policemi
š 100 x v 200 x h 50 cm

1.530,-

................

480,-

................

Stojan na prospekty

počet ks

objednáváme

Kč/ks

počet ks

3.550,-

................

Plechová uzamykatelná skříňka
š 50 x v 70 x h 50 cm

1.750,-

................

440,-

................

Barová stolička

650,-

................

150,-

................

2.950,-

................

Kč/ks

Plechová uzamykatelná skříňka
š 110 x v 70 x h 50 cm

PRONÁJEM VÝSTAVNÍHO STOLU ZAHRNUJE: osvětlení, označení vystavovatele a židle.

 1 m 4.150,- Kč/m

 2 m 4.060,- Kč/m

 3 m 3.780,- Kč/m

 4 - 13 m 3.420,- Kč/m

ŘADOVÁ VÝSTAVNÍ PLOCHA PRO VLASTNÍ STÁNEK. Plocha je připravena k předání vystavovateli dva dny před veletrhem od 8.00 hodin.

 9 m2 24.250,- Kč
Přípojka elektřiny za 1.500,- Kč:

 12 m2 31.780,- Kč
 ano  ne

 15 m2 39.980,- Kč

 větší rozměr 2.790,- Kč/m2

.......... m x .......... m = .......... m2

Koberec v barvě dle požadavku (240,- Kč/m2):



ano



ne

 Bez výhrad souhlasíme s podmínkami uvedenými na rubu přihlášky a také na www.liberec2022.eu a s cenovými podmínkami akce.  Uznáváme právo pořadatele na umístění vystavovatele v sálu a přiměřeně
zvětšit nebo zmenšit požadovanou výstavní plochu  Přihláška nebude přijata, není-li exponátová náplň v souladu s nomenklaturou veletrhu. Přihláška bez podpisu, data a místa je neplatná!

POVINNÝ ZÁPIS DO SEZNAMU VYSTAVOVATELŮ
Název vystavovatele: . .......................................................................................................................................................................................................................
Adresa, PSČ: . ...................................................................................................................................................................................................................................
tel.: . ..................................................................................................................... e-mail: .............................................................................................................
www: . ................................................................................................................................................................................................................................................
nápis na límci: . ..................................................................................................................................................................................................................................

Kontakt: Petr Jirásek, tel.: 603 976 986
Vyplněnou přihlášku zašlete na email petr.jirasek@liberec2022.cz

...............................................
místo, datum

....................................................................................
razítko a podpis oprávněné osoby (objednavatele)

