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Přehled poskytovaných služeb a subjektů příslušných k jejich úhradě 

 Kategorie A – národní výstava Kategorie B – společná expozice  Kategorie C – samostatná expozice 
 

Položky hrazené 
MPO:   

 

• základní výstavní plocha garantovaná 
MPO (9 m2) 

• internet - 24 hodinové Wi-Fi připojení 
k síti pro všechny vystavovatele, 
včetně paušálu za přenos dat a 
hardware, po celou dobu konání 
Akce 

• základní stavba české expozice 
(stěnové panely, informační pult 
s barovou židlí, koberec) včetně 
osvětlení 

• jednotná grafika expozice 
• loga a názvy jednotlivých 

vystavovatelů, které budou umístěna 
na informačním pultu, panelu nebo 
límci stánku 

• plochu pro prezentaci exponátů 
vystavovatelů v závislosti na celkové 
disponibilní ploše 

• centrální připojení elektřiny 
• stavbu společných prostor expozice 

(kuchyňka, sklad, jednací místnost) 
• přívod a odpad vody 
• úklid expozice v rozsahu plochy 

garantované MPO pro konkrétní Akci 
• pojištění celé expozice vyjma 

vlastních exponátů a vlastního 
vybavení vystavovatelů 

• základní výstavní plocha garantovaná 
MPO (5 - 9 m2) 

• internet - 24 hodinové Wi-Fi připojení 
k síti pro všechny vystavovatele, 
včetně paušálu za přenos dat a 
hardware, po celou dobu konání Akce 

• základní stavba české expozice 
(stěnové panely, informační pult 
s barovou židlí, koberec) včetně 
osvětlení 

• jednotná grafika expozice 
• loga a názvy jednotlivých 

vystavovatelů, které budou umístěna 
na informačním pultu, panelu nebo 
límci stánku 

• centrální připojení elektřiny 
• stavbu společných prostor expozice 

(kuchyňka, sklad, jednací místnost) 
• přívod a odpad vody 
• úklid expozice v rozsahu plochy 

garantované MPO pro konkrétní Akci 
• pojištění celé expozice vyjma 

vlastních exponátů a vlastního 
vybavení vystavovatelů 

• doprovodná propagace 
• katalog „Průvodce expozicí“ 

 

• základní výstavní plocha garantovaná 
MPO (5 - 10 m2) 

• v případě expozic umístěných na 
venkovní ploše část nákladů na 
přepravu exponátů (odpovídající 
nákladům na 5 - 10   m2 kryté 
výstavní plochy) 

• přeprava tiskových informačně-
propagačních materiálů 
vystavovatelů (max. 20 kg pro 
každého vystavovatele) 

• centrální připojení elektřiny (do 3 
kW) 

• doprovodná propagace 
• zápis do oficiálního veletržního 

katalogu 
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• doprovodná propagace 
• katalog „Průvodce expozicí“ 

 

Položky, které 
mandatorně1 hradí 
vystavovatel: 

• plocha stánku, o kterou musela být 
z důvodu účelnosti navýšena základní 
výstavní plocha garantovaná MPO 
jednotně pro vystavovatele 

• registrační poplatek nebo jiný 
povinný vystavovatelský poplatek, je-
li na konkrétní akci vyžadován 

• alikvotní část vybavení společných 
prostor v expozici 

• spotřeba energie a vody (alikvotně 
podle plochy) 

• úklid plochy vystavovatele, 
přesahující výměru základní výstavní 
plochy garantované MPO2 

• plocha stánku, o kterou musela být 
z důvodu účelnosti navýšena 
základní výstavní plocha 
garantovaná MPO jednotně pro 
vystavovatele 

• registrační poplatek nebo jiný 
povinný vystavovatelský poplatek, 
je-li na konkrétní akci vyžadován 

• alikvotní část vybavení společných 
prostor v expozici 

• spotřeba energie a vody (alikvotně 
podle plochy) 

• úklid plochy vystavovatele, 
přesahující výměru základní výstavní 
plochy garantované MPO3 

• registrační poplatek nebo jiný 
povinný vystavovatelský poplatek, 
je-li na konkrétní akci vyžadován 

 

 

Položky, které 
hradí vystavovatel 
na základě 
písemné 
objednávky či 
smlouvy s 
realizátorem4: 

• rozvody elektřiny od místa jejího 
centrálního připojení (alikvotně podle 
plochy) 

• pojištění vlastních exponátů a 
vlastního vybavení 

• plocha přesahující rozměr plochy 
stanovené MPO5  jednotně pro 
vystavovatele 

• rozvody elektřiny od místa jejího 
centrálního připojení (alikvotně podle 
plochy) 

• pojištění vlastních exponátů a 
vlastního vybavení 

• plocha přesahující rozměr plochy 
stanovené MPO6 jednotně pro 
vystavovatele 

Veškeré služby, které si vystavovatel 
objedná v rámci nadstandardu nabízeného 
realizátorem 

                                                           
1 Hradí každý vystavovatel, který se akce účastní, povinnost vzniká podáním přihlášky. 
2 Včetně případného navýšení z důvodu účelnosti 
3 Včetně případného navýšení z důvodu účelnosti 
4  Jedná se o nadstandard, který si každý vystavovatel může objednat od realizátora Akce. 
5 Včetně případného navýšení z důvodu účelnosti 
6  Včetně případného navýšení z důvodu účelnosti 
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• nadstandardní vybavení své expozice 

(nábytek, vitríny, podstavce atd.) 
• vnitřní členění expozice 

vystavovatele 
• vnitřní grafika expozice vystavovatele 
• zápis do oficiálního veletržního 

katalogu 
• případné další služby, které si 

vystavovatel objedná v rámci 
nadstandardu nabízeného 
realizátorem 

• nadstandardní vybavení své expozice 
(nábytek, vitríny, podstavce atd.) 

• vnitřní členění expozice vystavovatele 
• vnitřní grafika expozice vystavovatele 
• zápis do oficiálního veletržního 

katalogu 
• případné další služby, které si 

vystavovatel objedná v rámci 
nadstandardu nabízeného 
realizátorem 

 

 


