3Dexpo 2019
Pokyny pro vystavovatele
9. - 11. dubna 2019

PVA EXPO PRAHA
Beranových 667
199 00 Praha 9 – Letňany
GPS: Loc: 50°7'46.54"N,14°30'51.48"E
Pořádá: 3Dexpo s.r.o. & 3D Aréna, z.s.
tel.: 777 042 000, e-mail: petr.blaha@3darena.cz

1. DOBA UŽÍVÁNÍ AREÁLU V PRŮBĚHU MONTÁŽÍ
Pondělí 8.4.2019 8:00 – 22:00
Dne 8. 4. 2019 není možné provádět montáže po 22.00 hod. Důvodem jsou dokončovací
práce veletrhu. Z tohoto důvodu bude v 18.00 hod. vpuštěn do areálu poslední
automobil.

2. REGISTRACE
Místo pro registraci je umístěno ve Vstupní hale I. (viz plánek) a je v provozu následovně:
8. 4. 2019 (pondělí)
9. 4. 2018 (úterý)

8:00 – 18:00 hod.
8:00 – 10:00 hod

Vystavovatel při registraci obdrží vystavovatelské průkazy. Vystavovatel obdrží průkaz,
který bude skenován při vstupu do areálu každý den po dobu trvání veletrhu. Při opuštění
výstaviště během dne obdrží vrácenku, na kterou se může téhož dne vrátit na výstaviště
pouze s platným vystavovatelským průkazem. Vystavovatelský průkaz je nepřenosný.
U registračního pultu budou ve dnech registrace rovněž k vyzvednutí předem objednané
parkovací karty pro osobní automobily vystavovatelů. Dále vystavovatel obdrží zdarma 1 ks
veletržního katalogu v tištěné formě včetně dalších informačních materiálů.
Montážní firma si na registraci vyzvedne montážní/demontážní průkazy v počtu
montážníků, které opravňují ke vstupu do výstavního areálu a zahájení montáže. Průkazy
nelze používat v průběhu veletrhu. Po jejich obdržení před začátkem montáže je montážní
firma povinna vždy kontaktovat halmistra. Dále si vyzvedne Montážní vjezdové karty, které
opravňují ke vjezdu do areálu PVA EXPO PRAHA v době montáže/demontáže.
Halmistři (označení zástupci pořadatele zodpovědní za organizaci v hale) budou přítomni v
jednotlivých halách. Je nutné u nich vždy nahlásit začátek a ukončení montáže. Rovněž se
na ně obracejte při případných potížích během montáží.

3. MONTÁŽ
Pobyt na výstavní ploše je povolen od okamžiku registrace vystavovatele, na základě
montážních a demontážních průkazů v době viz bod 1. Doba užívání areálu v průběhu
montáží. Na montážní průkaz platí vstup jen po dobu montáže a demontáže veletrhu.

UPOZORNĚNÍ: Do 18.00 hod. dne 8. 4. 2019 (pondělí) je nutné odstranit z výstavních
hal veškerý zbytkový materiál a transportní obaly a uvolnit komunikace pro generální
úklid a pokládku koberců. V případě nedodržení stanoveného času pro jejich odstranění
má ABF, a.s. právo nechat vše na náklady vystavovatele odstranit bez nároku na náhradu.
VJEZD DO AREÁLU: V průběhu montážních dnů 4. 4. - 8. 4. (čt - po) je vjezd povolen
pouze s vyplněnou Montážní vjezdovou kartou. Tuto kartu obdržíte při registraci ve Vstupní
hale I.
VYKLÁDKA EXPONÁTŮ: Do areálu nebudou vpuštěny žádné mechanismy určené k
vykládce exponátů. Tato služba je zajištěna smluvní spediční firmou CENTRUMSPED, Filip
Červený, tel.: 602 501 381, e-mail: cerveny@centrumsped.cz, která sídlí v areálu. Dále
upozorňujeme, že na volnou plochu V1 (plocha před Vstupní halou I.) je zakázán vjezd
automobilům s tonáží nad 3,5 t (výjimky po dohodě s Veletržní správou ABF, a.s.).
INDIVIDUÁLNÍ ZAVĚŠENÍ POUTAČŮ OD STROPU VÝSTAVNÍ HALY: Provádí pouze
zástupci PVA EXPO PRAHA na základě odsouhlasené objednávky. Dodatečné zavěšování
v průběhu montáže se provádí pouze v časech od 9.00 do 18.00 a účtuje se příplatkem
50%. Poslední den montáže dodatečné zavěšování není možné.
NÁVOZ ROZMĚRNÝCH EXPONÁTŮ: Návozová vrata do hal budou otevřena do pondělí 8.
4. do 12.00 hod. Poté již budou k dispozici pouze vstupy s maximálním rozměrem 2 390 mm
(šířka) x 1 850 mm (výška). Pokud máte exponáty větší, než těchto rozměrů, je nutné je
dopravit do výstavních hal před tímto termínem.
KAUCE: Dne 8. 4. 2019 (pondělí) se při vjezdu vybírá kauce ve výši 1 000 Kč včetně DPH,
která se vrací při výjezdu, pokud není překročena doba povoleného pobytu (3 hodiny), nebo
dle dispozic provozovatele. V případě překročení této doby na vrácení kauce není nárok a
veletržní areál PVA EXPO PRAHA vydá na požádání doklad o sankčním poplatku. 5
Naléhavě žádáme o respektování jednosměrného provozu a dopravního značení v areálu,
pokynů pracovníků dopravní a bezpečnostní služby. Vozidla, která by zapříčiňovala
neprůjezdnost a jejichž řidiči neuposlechnou pokynů dopravní a bezpečnostní služby, budou
na náklady majitele odtažena.
PARKOVÁNÍ během montáže: Ve dnech 4. – 8.4. 2019 je možnost parkování v průběhu
montáže přímo v areálu výstaviště (vjezd po registraci firmy na základě montážních průkazů
a montážní vjezdové karty) pouze v časech uvedených v bodě 1. 8.4. je parkování v areálu
omezeno na platnost kauce.
NOČNÍ PARKOVÁNÍ V AREÁLU PVA EXPO PRAHA JE MOŽNÉ PO DOHODĚ S
ORGANIZÁTOREM a nákupu NOČNÍ PARKOVACÍ KARTY (VIZ Objednávkový katalog).
Expozice nad 30 m2 , které jsou pro vystavovatele zajišťovány prostřednictvím ABF,
a.s., budou dle Vašich objednávek připraveny k převzetí dne 8. 4. 2019 od 8.00 hod. a
stánky do 30 m2 vč. a na venkovní plochu dne 8. 4. 2019 od 12.00 hod. Návoz expozic

a zásobování stánků vystavovatelů končí dne 8. 4. 2019 v 18.00 hod. Po této době
nebudou do areálu vpuštěna žádná vozidla.

4. PRŮBĚH VELETRHU
PROVOZNÍ DOBA VYSTAVOVATEL:
úterý

9. 4. 2019

8.00 – 19.00 hod.

středa

10. 4. 2019

9.00 – 19.00 hod.

čtvrtek

11. 4. 2019

9.00 – 16.00 hod.

PROVOZNÍ DOBA NÁVŠTĚVNÍK:
úterý

9. 4. 2019

10.00 – 18.00 hod.

středa

10. 4. 2019

10.00 – 18.00 hod.

čtvrtek

11. 4. 2019

10.00 – 16.00 hod.

Kromě stanovených provozních hodin veletrhu a povoleného časového rozmezí pro
zásobování stánků je pobyt ve výstavních prostorách zakázán. Prosíme, respektujte proto
pokyny pracovníků ABF a bezpečnostní služby.
ZÁSOBOVÁNÍ: Pro účely zásobování stánků v průběhu konání veletrhů je možný pobyt
osobních vozidel v areálu do velikosti mikrobusu na vratnou kauci 1 000 Kč. Vjezd (viz
plánek) - ráno 9. 4. 2019, 8.00 – 9.45 hod. (út), 10. 4. – 11. 4. 2019, 9.00 – 9.45 (st – čt).
Vozidla musí opustit areál do 15 min. před zahájením veletrhu. Mimo uvedené časy je
pobyt zásobovacích vozidel uvnitř areálu zakázán. Na zakoupenou Parkovací kartu je
možný libovolný vjezd či výjezd pouze v době konání veletrhu.
Boční vchody hal se v průběhu veletrhu začínají zavírat v 18.15 hod., pro odchod slouží
dveře v čele haly.
PARKOVÁNÍ v době veletrhu: V areálu lze parkovat na vyhrazených místech pouze s
parkovací kartou. Parkovací karta VÍCEDENNÍ (přenosná / nepřenosná) platí 3 dny veletrhu.
Pokud si vystavovatel kartu nezakoupí, může parkovat na parkovišti pro návštěvníky (150
Kč/den). NOČNÍ PARKOVÁNÍ V AREÁLU PVA EXPO PRAHA JE MOŽNÉ NA ZÁKLADNĚ
ZAKOUPENÍ NOČNÍ a DENNÍ PARKOVACÍ KARTY.
PŘÍCHOD VYSTAVOVATELE: Upozorňujeme vystavovatele na kontroly vystavovatelských
průkazů opravňujících ke vstupu do areálu PVA EXPO PRAHA v průběhu konání veletrhu u
vstupu do areálu.

