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Ceník – Erotický veletrh 2019 

Pricelist – Erotic fair 2019 

 
(Ceny jsou uvedené bez DPH/Prices are without wat) 

 
 

A1, Registrační poplatek pro vystavovatele 

A1, Registration fee for all exhibitors   2 000,- Kč/78€   

 

A2, Výstavní prostory (cena pouze za plochu, nikoliv za stánek) 

2A, Exhibition areas  

 

Výstavní plocha 
Exhibition area 

cena v Kč/m2 dle termínu přihlášení 
price for square meter according to application date 

Do/till 30.6.2019 Do/till 30.9.2019 Od/from 1.10.2019 

Řadová 
Row 

1-8m2 1300,- CZK/50€ 1700,- Kč/65€ 2100,- Kč/81€ 

9m2 a více/and more  1000,- CZK/38€ 1400,- Kč/54€ 1800,- Kč/69€ 

Rohová 

corner 

1-8m2 1500,- CZK/58€ 1900,- Kč/73€ 2300,- Kč/88€ 

9m2 a více/and more 1200,- CZK/46€ 1600,- Kč/61€ 2000,- Kč77€ 

Ostrovní 

island 9m2 a více/and more 1700,- CZK/65€ 2100,- Kč/81€ 2500,- Kč/96€ 

 

 

□ Elektro přívody/power supply  2,0 kW/230 V   2 000,- Kč/77€ 

□ Elektro přívody/power supply  5,0 kW/230 V   4 500,- Kč/173€ 

□ Internetové připojení kabel/wired internet   3 000,- Kč/77€ 

□ Internetové připojení WIFI/wifi internet    2 000,- Kč/115€ 

□ Připojení vodovodu/water supply    3 000,- Kč/115€ 
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A3, Stánek k již objednanému prostoru/kiosk in addition to the already ordered area 

□ Stánek/kiosk A 2x2 m      5 750,- Kč/221€ 

□ Stánek/kiosk B 3x2 m      7 920,- Kč/305€  

□ Stánek/kiosk C 3x3 m      11 090,- Kč/427€ 

o Název firmy na límec/Business name on collar   Zdarma/free 

o Pult 80cm/counter 80cm       Zdarma/free 

o Pult 110cm /counter 110cm     Zdarma/free 

o Koberec/carpet       Zdarma/free 

o Bodová světla/spotlights      Zdarma/free 
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A6, Inzerce v propagační brožuře/advertisement in promotional brochure 

□ Formát A5      8 000,- Kč/308€ 

□ Formát ½ A5      5 000,- Kč/193€ 

□ Formát ¼ A5      3 000,- Kč/116€ 

 

A7, Prezentace na LED obrazovce na podiu/promotion on the LED television in the hall 

□ Pro vystavující/exhibitor (10s spot)  4 000,- Kč/154€ 

□ Pro nevystavující/non exhibitor (10s spot)  8 000,- Kč/308€ 

 

A8, Vystavení Banneru/rollupu 2m2 v hlavním průchodu/Banner/Rollup 2m2 in the main 

passageway 

□ Pro vystavující/exhibitor    1 500,- Kč/58€ 

□ Pro nevystavující/non exhibitor    3 000,- Kč/116€ 

 

A9, Reklama na oficiálním webu veletrhu/advertisement on the official Fair website 

□ Banner 300*300px s logem do sekce partneři  1 000,- Kč 

□ Banner 300*300px with logo to exhibitor section  39€ 

□ PR článek pro nevystavující     1 000,- Kč 

□ PR article for non exhibitor     39€ 

□ Umístění PR článku a loga do sekce partneři  Pro vystavující zdarma 

□ PR article and logo to exhibtor section  Free for exhibitors 
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A10, Sdílený billboard u silnice 5,1*2,4m dle vlastního výběru/shared city billboard 

5,1*2,4m 

□ 1ks/1pc  3000,- Kč/116€   

 

 

 

 

 

 

A11, Vstup na akci pro hostesku/promotéra k propagaci/entry for hostess/promoter for 

promotion at the event 

□ Pro vystavující /for exhibitors     Zdarma/free 

□ 1 Hosteska/Promotér/non exhibitors    2 000,- Kč/78€ 
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A12, Objednávám exkluzivní partnerství s veletrhem/exclusive partnership with Trade 

Fair 

□ Standardní partnerství  30 000,- Kč (769 €) 

Zahrnuje logo na  
- letáky A6 – 10 000 ks, - letáky A5 – 5 000 ks, 

- plakáty A2 – 3000 ks, 
- logo na všech stránkách oficiálního webu veletrhu,  

- sdílení na sociálních sítích (Facebook, Twitter).  
 
Standard partnership Includes logo on  

- fliers A6 – 10 000 pcs, - fliers A5 – 5 000 pcs,  

- posters A2 – 3000 pcs,  

- logo on all pages of Trade Fair's website  
- sharing on social networks (Facebook, Twitter). 

□ Branding veletrhu   50 000,- Kč (1 923€) 

Zahrnuje přejmenování celé sekce podle klienta a obrandování na místě. 3 možnosti: 

- VIP sekce (celý kamion) 
- Speciální zóny a afterpárty 

- Předávání cen erotiky 
 

Branding part of fair: Includes renaming the entire section by client and branding on place. 
3 options: 

- VIP section (whole truck) 
- Special zones and afterparties 

- Czech erotic awards 

□ Hlavní partnerství   100 000,- Kč (3 846€) 

- Zahrnuje položky ze standardního partnerství, 
- opakované zmínění značky moderátory na akci, 

- propagace na oficiální after-párty,  
- logo na billboardech. 

- 9 m2 výstavní plochy pro expozici 
- 10 m2 výstavní plochy pro roll-upy, plachty na akci 

- půlstránková prezentace v propagační brožuře 
 
Main partnership - Includes items from standard partnership,  

- repeated mention of brand by moderators at the event,  

- promotion at the official after-party,  

- logo on billboards.  

- 9 m2 of exposition area for expositions  

- 10 m2 of exposition area for roll-ups, canvases at event  
- half page presentation in promotional brochure   


