
Organizační pokyny - Erotický veletrh 21-22 listopad 2015 

 

Nejzazší termíny: 

Vyplněná objednávka do 12:00 - 10.11.2015. 

Zaslání názvu značky a internetových stránek do informační brožury,      

popř. grafika do brožury 12:00 - 11.11.2015. 

Zaplacená faktura do 12.11.2015. 

Zaslané logo, popřípadě PR článek na web veletrhu do 12:00 - 13.11.2015. 

Zaslání jmenného seznamu osob pro vstup na akci do 12:00 - 16.11.2015. 

Zaslání reklamních materiálů do dárkové tašky pro prvních 5000 návštěvníků. 17.11.2015. (letáčky, 

drobné dárky etc.) 

Zaslání reklamních nosičů na akci (rollupy, plachty, grafické podklady pro LCD. 17.11.2015. 

 

Doplňkové požadavky do 13.11.2015 

Na akci proběhne charitativní tichá dražba pro neziskovou organizaci AIDS pomoc (https://www.aids-

pomoc.cz). Prosíme o zaslání jednoho či dvou produktů/služeb, které je možné nabídnout do této 

dražby. Vytěžený obnos půjde výhradně této organizaci, která bude přímo na veletrhu anonymně 

testovat návštěvníky zdarma. 

Na veletrhu proběhne také soutěž Miss erotika, kde soutěžící mohou vyhrát ceny od partnerů. 

Budeme rádi, pokud věnujete taktéž drobné produkty či služby jako ocenění pro finalistky. Partneři, 

kteří darují takové dárky, budou součástí propagace a to na internetových stránkách a na veletrhu 

několikrát zmíněni moderátorem. 

 

Výše uvedené prosím zasílejte na email autersky@email.cz popřípadě na adresu: 

FOTION, s.r.o. 

Plzeňská 172c 

150 00 Praha 5 

Tel.: 723 356 708 

 

 

mailto:autersky@email.cz


Pozice vystavovatelů 

1 – Erotická tombola 19 – SM koutek 

2 – Foto Žatec 20 – Moni F Tatoo 

3 – The White models 21 – Erotické knihy 

4 – Erotické pralinky 22 – Erotické služby 

5 – Delikatesy Iva 23 – Yees polštáře 

6 – Cocaine 24 – Dům Světla 

7 – Autogramiáda 25 – Pornografix 

8 – Sauna House 26 – Coolsocks 

9 – Spa House 27 – Luxury Eshop 

10 – Bravo Models Media 28 – Erotic Massage 

11 – Parfém lásky 29 – Nakladatelsví Dibbuk 

12 – Správná podprsenka 30 – Albi 

13 – Whoop de doo 31 – E-kondomy 

14 – Playboy Condoms 32 – Hypermedia 

15 – Umění milování 33 – Občerstvení 

16 – Tantra Beam 34 – Kouzelná Tantra 

17 – Capartex 35 – Česká dílna 

18 – Sexíček shop  

    

Mapa 1. Patro veletrhu 

 

 



Harmonogram akce 

 

Stavba expozic proběhne 

Pátek 20.11.2015 od 15:00 do 20:00 

Sobota 21.11.2015 od 06:00 do 11:00 (v 11:00 je nutné mít expozici připravenou) 

 

Otevírací doba veletrhu 

Sobota 21.11.2015 od 12:00 do 20:00 

Sobota 21.11.2015 od 20:00 do 03:00 Aferpárty club Hany Bany 

Neděle 22.11.2015 od 10:00 do 18:00 

V noci ze soboty na neděli bude expozice zamčena od 20:30 do 08:00. 

 

Úklid expozic proběhne 

Neděle 22.11.2015 od 18:00 do 22:00  

 

Další informace 

Akreditace vystavujících proběhne v přízemí hotelu Diplomat vpravo u stolu „Akreditace“. Zde bude 

prověřena totožnost a předána páska na ruku. S touto páskou bude neomezený přístup do všech 

výstavních prostor a afterpárty. Páska není přenosná. 

Za hotelem budou vyhrazená místa pro vyložení a naložení zboží/materiálu. Po dobu konání veletrhu 

není možné na tomto místě stát. V hotelu je možné zakoupit parkovací kartu za 200CZK venkovní, 

750CZK vnitřní parkoviště/den. Popřípadě je možné parkovat v okolí, vzhledem k tomu, že na Praze 6 

nejsou parkovací zóny. 

Wi-Fi je po celém objektu zdarma. 

Výstavní prostory jsou v prvním patře, rozměry největšího výtahu 210x110x230 cm. 

Vystavovatel je povinen v případě vlastní montáže a demontáže materiál/expozici beze zbytku 

odvézt. V případě většího objemu odpadu je povinen objednat si u organizátora velkokapacitní 

kontejner. V průběhu výstavy nelze zbylý materiál či odpad ukládat v technické uličce za expozicí! 

Upozorňujeme, že v celém prostoru hotelu Diplomat je přísný zákaz kouření a používání zápalných a 

hořlavých látek, otevřeného ohně, krbu, trouby atd.  



Formáty reklamních ploch 

Rozměry pro informační brožuru A5 a A7 na šířku, A6 na výšku, CMYK, 300DPI. 

Logo v křivkách AI nebo průhledné PNG min 1000PX na šířku. 

Velikost PR článku ideálně 1 normostrana. 

 

 

Program 

 

 

Vystavující, kteří jsou součástí programu, prosíme o případné zaslání podkladové hudby ve formátu 

mp3. Je nutné se přihlásit 30 min. před vystoupením v sále Office. Akci bude moderovat Petr Vojnar. 

 

Další informace naleznete na oficiálních stránkách veletrhu www.erotickyveletrh.cz 

 

http://www.erotickyveletrh.cz/

