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Milí obchodní priatelia, 

Srdečne Vás pozývame na XXII. ročník výstavy Svadba 2022 v plnej veľkoleposti, ktorý sa bude 

konať: dňa 6. marca 2022 v hoteli Double Tree by HILTON v Košiciach. 

Možnosť prezentovať a zúčastniť sa, budete mať v čase od 09:00 do 18:00 hodiny. 

 

Podmienky pre vystavovateľov: 

• Za záväznú účasť sa považuje kompletne vyplnená prihláška, zaslaná v požadovanom termíne 

• Nie je povolené, aby sa v rámci jedného vystavovateľa prezentovala iná nezaregistrovaná spoločnosť 

• Vystavovateľ je povinný prezentovať svoje služby len vo svojom vyhradenom priestore, iná prezentácia je 

možná len po dohode s vystavovateľom 

• V prípade, že vystavovateľ zruší svoju účasť po zaslaní záväznej prihlášky, účtuje sa storno poplatok vo výške 

50% z ceny požadovanej plochy. 

• Pri svojvoľnom zväčšení výstavnej plochy bude rozsah nad rámec objednávky dofaktúrovaný 

 

Ceny pre vystavovateľov: 

• Cena výstavnej plochy je 55€/m² 

• Minimálna prenajatá plocha je 4 m², čo činí 220 €, cena zahŕňa: prenájom nábytku, elektroinštaláciu, 

občerstvenie, kartičky vystavovateľov 

 

Záväznú prihlášku zašlite poštou,alebo e-mailom  na adresu: 

  ceremoni@ceremoni.sk 
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Informácie o objednávateľovi 

Názov firmy:        

Sídlo firmy:          

Kontaktná osoba:      

Korešpondenčná adresa:        

Štatutárny zástupca:       

Telefón:                       

            Email:                                      

             IČO:                                       

             DIČ:                                       

Vystavovaný sortiment:   

Technické požiadavky 

Plocha na prenájom (m²):     

Stôl obdĺžnikový 120x70 cm:    

Stôl okrúhly priemer 120 cm:     

Stôl okrúhly priemer 150 cm:     

Počet stoličiek:   

Vlastné osvetlenie (230V): Áno Nie 
 

Údaje, pod ktorými bude Vaša 

firma prezentovaná v katalógu. 

Názov firmy:      

Adresa:            

Telefón:        

e-mail:     

www:     

 

Katalóg vystavovateľov bude pre návštevníkov výstavy zdarma. Náklad 1500 ks.             ÁNO      NIE 

             

Mám záujem byť uverejnený v katalógu vystavovateľov: 

Uverejnenie loga v katalógu vystavovateľov v cene 18€: 

Mám záujem o farebnú reklamnú stranu v katalógu vystavovateľov v cene 150€: 
 
Podklad musí byť dodaný vo formáte .eps, .ai, alebo .pdf, v rozlíšení min. 300 dpi. V opačnom 

prípade bude inzerát vrátený na prepracovanie.) 

Vstupenky budú vytlačené v náklade 1500 ks a budú zlosovateľné. 

Mám záujem byť uverejnený na zadnej strane vstupenky v cene 18€: 
(Maximálny počet lôg je obmedzený na 15) 

Cena pre výhercu, ktorú chcete venovať do tomboly a jej hodnota v €: 

 

 

uvedené ceny sú bez DPH 

 
 

 

 

 

 

podpis a pečiatka objednávateľa 


