
 
Organizační pokyny - Erotický veletrh 17. -18. listopad 2017 

Navigace 

HALA 3, Vstup přes Vstupní halu II. Adresa: Beranových 667, 199 00 Praha 9 – Letňany 

Stavba expozic proběhne 

Čtvrtek 16. 11. 2017 od 08:00 do 22:00 – všechny stánky musí být tento den přichystány 

Pátek 17. 11. Otevření areálu pro stánkaře 8:00 – cca 2 hodiny na doladění detailů 

V noci ze čtvrtka na pátek bude expozice zamčena a hlídána od 22:00 do 08:00. 

Otevírací doba veletrhu 

Pátek 17.11.2017 od 10:00 do 20:00 (ve 21:00 se zamyká sál) 

Sobota 18.11.2017 od 10:00 do 18:00  (následně úklid stánků do noci) 

V noci ze soboty na neděli bude expozice zamčena od 21:00 do 08:00. 

Nejzašší termíny: 

Zaslání jmenného seznamu osob pro vstup na akci včetně typů vstupenek (workers, friends) + Zaslání 

reklamních nosičů na akci (rollupy, plachty, grafické podklady pro LCD)  12:00 - 14. 11. 2017. 

Kontaktní osoba pro stánkaře na akci:  

Marek Auterský, tel.: 720 221 398 info@erotickyveletrh.cz 

Filip Mikulec, tel.: 777 949 508 

Oficiální afterpárty  

Proběhne v Restauraci Střelecký ostrov v pátek i v sobotu do rána. Vstupné je pro stánkaře zdarma.  

Více informací o podniku naleznete na www.streleckyostrov.cz. Na Afterpárty je také All  Inclusive 

VIP zóna. Vstupenku je možné zakoupit za 2000,- Kč. 

Vjezdové karty 

Vjezdová karta Vám přijde do emailu. Prosíme o její tisk a připnutí za přední sklo automobilu. V  době 

navážení a odvážení bude volný vjezd pro auta s touto kartou. V době konání veletrhu je nutné 

autem přeparkovat na parkoviště pro návštěvníky. 

Úklid expozic proběhne 

Sobota 18.11.2017 od 18:00 do 22:00  

mailto:info@erotickyveletrh.cz
http://www.streleckyostrov.cz/


 
 

Program 

Firmy a účinkující, kteří jsou součástí programu, prosíme o zaslání podkladové hudby ve formátu 

mp3. Hudební podklad přinesete také na USB flash disku. Je nutné se přihlásit 60 min. před 

vystoupením v sále Office. Akci bude moderovat Tarra White a Tomáš Kavčák. 

Produkce:  

Ing. Barbora Sládková Tel.: +420 723 166 691 barborasladkova3@gmail.com 

Upozorňujeme, že v celém vnitřním prostoru PVA EXPO je přísný zákaz kouření a používání zápalných 

a hořlavých látek, otevřeného ohně, krbu, trouby atd. Kouřit je možné venku. 

Další informace naleznete na oficiálních stránkách veletrhu www.erotickyveletrh.cz 
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Navigace do haly 3 

 

Mapa a seznam vystavovatelů 

 

 



 
 

Další informace 

Akreditace vystavujících proběhne na vstupu do vstupní haly II. Zde bude prověřena totožnost a 

předána páska na ruku. S touto páskou bude neomezený přístup do všech výstavních prostor a 

afterpárty. Páska není přenosná. 

Po dobu stavby expozic bude možný volný vjezd stánkařům. Po dobu konání veletrhu není možné na 

tomto místě stát. Je možné zakoupit parkovací kartu za 150CZK/den.  

Pomalé a nespolehlivé Wi-Fi je po celém objektu zdarma. Je možné zakoupit vlastní internetový 

spolehlivý Wi-Fi přístup za 2000,- Kč. 

Výstavní prostory jsou v hale 3, vedle vstupní haly II (boční vjezd do PVA EXPO).  

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!  


