
 
 

Organizační pokyny - Erotický veletrh 8. - 9. 11. 2019 

 

Jak postupovat před akcí: 

- Vytisknout vjezdovou kartu (pokud zapomenete, je nutné zaparkovat na parkovišti pro 

návštěvníky a vjezdovou kartu vyzvednout na informacích. 

- Zaparkovat co nejblíže k vstupní hale 2 (vpravo od hlavní Vstupní haly 1) 

- Přijít do vstupní haly 2 na stánek informace 

- Na informacích obdržíte vstupní pásky na ruku pro vaše kolegy (dle vaší objednávky) a 

informaci o poloze vaší expozice. Dále obdržíte předávací protokol k vašemu stánku.  

- V případě, že budete mít nějaký problém můžete volat na následující čísla: 

 

Kontaktní osoba pro stánkaře na akci:  

Bc. Filip Mikulec, tel.: 777 949 508 a Ing. Jiří Zikeš, tel.: 724 807 100  

Navigace 

HALA 3 a 4, Vstup přes Vstupní halu II. Adresa: Beranových 667, 199 00 Praha 9 – Letňany 

 

Vjezdové karty a parkování 

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

stavby a uklízení expozic bude možný vjezd zdarma pro auta s touto kartou. V době konání veletrhu 

je nutné autem přeparkovat na parkoviště pro návštěvníky a zaplatit parkovné (150,- Kč/den). 

 

Stavba expozic proběhne 

Čtvrtek 7. 11. 2019 od 08:00 do 22:00 – všechny stánky musí být tento den přichystány 

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

Upozorňujeme partnery, kteří mají objednaný stánek, že bývá kompletní až k večeru. 

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

 

 



 
 

Otevírací doba veletrhu pro veřejnost 

Pátek 8.11.2019 od 11:00 do 21:00 (ve 22:00 se zamyká sál) 

Sobota 9.11.2019 od 11:00 do 21:00  (následně úklid stánků do noci) 

V noci ze soboty na neděli bude expozice zamčena od 22:00 do 08:00. 

 

 

Úklid expozic proběhne 

Sobota 9.11.2019 od 21:00 do 03:00  

 

Doporučujeme: 

- Přinést si vlastní prodlužovák alespoň 10m.  

- Přinést si lampičku nebo vlastní světlo na stánek (pro ty, kteří nemají objednaný) – v Hale 

bude přítmí.  

- Odpadky je nutné odnášet do kontejneru před halou, nikoli do košů pro návštěvníky 

- Na zem lepit jen speciální lepenku k tomu určenou (případné škody je nutné uhradit) 

 

Tombola: 

Pokud máte zájem umístit vaše produkty do tomboly, vřele to uvítáme. Zašlete je prosím na adresu 

Sexíček shop – Plzenská 172c, Praha 5, 153 00. Seznam zaslaných produktů zašlete prosím na 

fotion(zavináč)email.cz. 

 

Predávání cen erotiky (Czech Erotic Awards) 

Proběhne v Kongresovém sále PVA (1 patro) v pátek od 17:00 a na něj navazuje afterpárty. Pro místo 

k sezení je nutná rezervace stolu (www.czecheroticawards.cz).  

 

Oficiální afterpárty  

Proběhne v Kongresovém sále PVA (1 patro) v pátek i v sobotu do 02:00 rána. Vstupné je pro 

stánkaře zdarma.  

 



 
 

4Men Expo 

V hale 4 probíhá současně veletrh 4Men Expo, kde si návštěvníci mohou prohlédnout luxusní auta, 

doutníky,  barber shopy a pod. Se vstupenkou na Erotický veletrh je možné zdarma projít na 4Men 

Expo a naopak. 

 

Navigace do areálu 

 

 

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 v Backstage. Akci bude moderovat Tarra White a Jiří Šimonek.  

 

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 

 

 

 

 

https://email.seznam.cz/#compose?to=barborasladkova3%40gmail.com
http://www.erotickyveletrh.cz/


 
 

Další informace 

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.  

Výstavní prostory jsou v hale 3 a v hale 4, 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 nebo ve 

venkovním kontejneru. 

Kontakty pro partnery na místě 

Bc. FILIP MIKULEC - 777 949 508 

MAREK AUTERSKÝ - 720 221 398 

Ing. JIŘÍ ZIKEŠ - 724 807 100  

Kontakty produkce 

Ing. BARBORA SLÁDKOVÁ - 723 166 691 - Mainstage 

Mgr. MÍLA PÁCALT – 770 101 003 - Kongresový sál 

Ing. ANEŽKA PROCHÁZKOVÁ - - VIP Hosté 

Kontakty vedení 

JAKUB ČÍŽEK – 721 000 080 

Ing. PETR AUTERSKÝ – 723 356 708 

MARTA HLADÍKOVÁ - 732 669 339 

 

Více informací na www.erotickyveletrh.cz 


