28. ročník mezinárodní výstavy INFOTHERMA
Výstaviště Ostrava 23. - 26. ledna 2023

Závazná přihláška

2023 ®

RMA

Přihlášku zašlete na
bujakova@inforpres.cz

Uzávěrka přihlášek: 20. 8. 2022
Vystavovatel (obchodní jméno)

na tuto adresu bude vystavena faktura za výstavu

Adresa
PSČ
Tel.

Město
E-mail

www

Kontaktní osoba

Stát
DIČ

Funkce

L________________�

Bezplatné zveřejnění údajů ve výstavním kata/o
Název vystavující firmy
V katalogu chceme být zařazeni pod písmenem
Adresa
Město
PSČ
Tel.
E-mail

Stát

logo zašlete společně s přihláškou na e-mail: bujakova@inforpres.cz
řádek - 75 znaků - 350,- Kč

Oborové členění P. síme o označení činností, které se týkají
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[STANICE
D, FOTOVOLTAICKÉ ČLÁNKY
VÉ ZÁŘIČE
,
KAMNA, KAMN A SPOR
ZACE, KLIMATIZAČNÍ JEDNOT
ENERACE, KOGENERAČNÍ JEDNO
OMBINACE ENERGIÍ
KOMÍNY A ODTAHY ZPLODIN
KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ VYTÁPĚNÍ
KOTLE ELEKTRICKÉ
KOTLE KONDENZAČNÍ
KOTLE NA DŘEVOPLYN
KOTLE NA OLEJ, OLEJOVÉ HOŘÁKY
KOTLE NA PEVNÁ PALIVA A BIOMASU
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KOTLE NA PLYN
KRBY A KRBOVÉ VL02KY
LOKÁLNÍ VÝROBA EL. ENERGIE
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI
MEAENÍ A ROZÚČTOVÁNÍ TEPLA
MEŘENÍ TEPELNÝCH ÚNIKŮ A ZTRÁT
MEŘÍCÍ A REGULAČNÍ TECHNIKA
MONTÁ2, ÚDR2BA A SERVIS TZB
NÁŘADÍ PRO INSTALATÉRY
OBĚHOVÁ ČERPADLA
OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIÍ
ODBORNÁ SDRU2ENÍ A ORGANIZACE
PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ DOMY,
BUDOVY S TÉMEŘ NULOVOU SPOTŘEBOU
PELETY, BRIKETY, EKOLOGICKÁ PALIVA
PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ
PŘÍMOTOPNÁ ELEKTRICKÁ TOPIDLA
PŘÍPRAVA TEPLÉ A U21TKOVÉ VODY
PRODEJ PALIV A ENERGIE
PROJEKČNÍ A IN2ENÝRSKÁ ČINNOST
PRŮKAZY ENERGETICKÉ NÁROČNOST
AUDITY, PORADENSTVÍ
PRŮTOKOVÉ OHŘÍVAČE
RADIÁTORY, KONVEKTORY
REKUPERÁTORY
EVIZE TOPNÝCH SYS

ROLETY, ŽALUZIE, TERM9 EGULAČNÍ FÓLIE
ROZVODY PLYN , Pt: ,N'"olNSTALACE
ROZVODY TEPLA
�
SÁLAVÉ PANE\:
SKLADOV�NÍ A VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE
SLUNEČNÍ KOLEKTORY
SMEšOVAČE ENERGIÍ
STĚNQVÉ A STROPNÍ VYTÁPĚNÍ
TEPELN'Á-fERPADLA
TEPELNĚ 120LAČNÍ HMOTY A MATERIÁLY
TEPLOVZDUŠ�AGREGÁTY
TEPLOVZDUŠNÉ � ÁPĚNÍ
RMOIZOLAČNÍ OK ,I\:� DVEŘE
OPNÉ KABELY, TOPNÉ R°tiH02E
VELKOOBCHOD, MALOOBCR D
VENTILÁTORY, VĚTRÁNÍ
VODOINSTALACE, SANITÁRNÍ TECHNIKA
VÝMĚNÍKY TEPLA
VYU21Tf ODPADNÍHO TEPLA
VZDUCHOTECHNIKA
ZÁL02NfZDROJE
ZAŘÍZENÍ NA ÚPRAVU VODY
ZÁSOBNÍKY PLYNU
ZATEPLOVÁNÍ BUDOV A STAVEB
ZELENÉ STŘECHY
ZVLHČOVAČE A SUŠIČE VZDUCHU

Vystavovatel uhradí registrační poplatek ve výši 5.000,- Kč, který zahrnuje: z ·s a internetu, zve· 'nění údajů o firmě na informačních panelech,
označení vystavovatelů, wi-fi připojení, každodenní úklid stánku, 2 vstupenky na rau vystavovateli a hos hodnotě 800,- Kč, parkovací průkaz pro jedno vozidlo
v areálu výstaviště, odkaz na volné vstupenky na výstavu pro obchodní partnery a hosty.
Faktura bude vystavena pořadatelem po obdržení závazné přihlášky. Za spoluvystavovatele se registrační poplateR ehradí.

Doplňující požadavky k objednané volné ploše,
anebo k dovybavení objedaného stánku

Pokud máte objednaný stánek, vybavení, které je zahrnuto do ceny Vámi objednaného stánku již
neobjednávejte. Pouze označte barvu požadovaného koberce.
GRAFIKA

LOGO firmy na lím ec stánku

750,- Kč/ m2

[I]

Grafické práce Individuální kalkulace na základě Vašeho požadavku

[I]

EI. přípojka včetně spotřeby a revize
-230 V příkon do 3 kW jedna zásuvka
-230 V příkon do 3 kW dvě zásuvky
-230 V příkon do 6 kW dvě zásuvky

4500,-Kč
5.000,-Kč
6.900,-Kč

[I]

-400 V příkon do 9 kW zásuvka 16A
-400 V příkon do 15 kW zásuvka 32A

7.500,-Kč
10.500,-Kč

[I]
[I]

[I]

Lednička

845,-Kč

Noční proud

1.200,-Kč

[I]

[I]

Televize LED

2.600,-Kč

[I]

Bodové světlo

195,-Kč

[I]

Halogenové svítidlo

325-Kč

[I]

2.900,-Kč

[I]

845,-Kč

[I]

Podklady zašlete na e-mail: bujakova@inforpres.cz

ELEKTRIKA

[I]

VODA A ODPAD

Voda, přívod a odpad

Dřez s ohřevem vody

(\

PROSKLENÉ VITRÍNY

Vitrína prosklená s osvětlením v 250 š 100 x hl 100

1.950,- Kč [I] Pult prosklený
1560,-Kč [I] v83 š 100xhl50

Vitrína prosklená s osvětlením v 250 š 100 x hl 50

780,-Kč [I]

1.235,- Kč [I] Pult prosklený
v110 š 100xhl50

Vitrína prosklená s osvětlením v 250 š 50 x hl 50

JEDNACÍ PULTY

845,-Kč [I]

UZAMYKATELNA SKŘÍŇKA, REG AL DO ZAZEMÍ

Jednací pult vll0 š 100xhl50

715,-Kč [I]

520,-Kč [I]

Jednací pult v 83 š 100xhl50

650,-Kč [I]

650,-Kč [I]

STOLY, ŽIDLE

Stůl hranatýbílý v80, 11 Ox70
Stůl kulatýv80, průměr80

r

�

�

Stůl barový v11 O, průměr60

i

Židle plast/chrom černá

325-Kč [I]

Židle dřevo/chrom bílá

390,-Kč [I]

Židle barová černá

455,-Kč [I]

Židle barová černo bílá

195,-Kč [I]

�l

195,-Kč [I]
390,-Kč [I]
390,-Kč [I]

VOLNÝ PANEL

UZAMYKATELNÉ DVEŘ E DO ZAZEMÍ

Uzamykatelné dveře shrnovací

780,-Kč [I]

Uzamykatelné dveře křídlové

780,-Kč [I]

4

Volnýpanel 250x100

380,-Kč [I]

Volnýpanel 250x50

260,-Kč [I]

Závazné podmínky pro účast na 28. ročníku mezinárodní výstavy INFOTHERMA 2023
Výstaviště Ostrava 23. - 26. 1. 2023

Přihlášky zaslané pořadateli (Agentuře lnforpres, s.r.o.) jsou pro vystavovatele závazné. Pořadatel rozhoduje o přijetí, krácení nebo odmít
nutí přihlášky, aniž by byl povinen své rozhodnutí zdůvodňovat. Vystavovatel je povinen uvést do závazné přihlášky všechny spoluvysta
vující firmy a bezpodmínečně dodržet oborové členění výstavy. Exponáty a propagační materiály, které neodpovídají oborovému členění
anebo nebudou před zahájením výstavy dodatečně odsouhlaseny pořadatelem výstavy, budou z výstavy vyloučeny.

Pro montážní firmy a vystavovatele jsou závazné Technicko - bezpečnostní předpisy a Organizační pokyny k výstavě. V případě jejich
nedodržení, nepovolí pořadatel provoz stánku. Nástěnné hydranty, požární hlásiče, hasicí přístroje a jiné zařízení zajišťující bezpečnost
nesmějí být zastavěny. Zásahy do objektu jsou zakázány. Architektonické ztvárnění a provoz expozice nesmí rušit nebo omezovat okolní
expozice. Vystavovatel jehož expozice přesahuje výšku 250 cm a sousedí se zadní nebo boční stěnou okolních stánků je povinen stěnu
nad výšku 250 cm pojmout stavebně a graficky neutrálně (bez jakýchkoliv reklam).Vystavovatel je oprávněn propagovat své výrobky a
služby pouze ve vlastní expozici, nebo jinou objednanou prezentací. Není povolena distribuce letáků a propagačních materiálů mimo
svůj stánek, anebo k tomu určenou a objednanou pozici. Pro předvádění výrobků ve výstavních objektech v chodu, je vystavovatel
povinen se dohodnout s pořadatelem výstavy. V celém objektu je přísný zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm (při montáži je
možná práce pouze s ručním nářadím s funkčním odsáváním). Je zakázáno samovolně připojovat expozice na el. proud i vodu (napojení
Vám zajistí pracovníci výstaviště) a používat textilní lepící pásky. Při lepení koberců je nutné používat pod oboustranně lepicí pásku,
pásku papírovou. Firmy jsou povinny po skončení výstavy předat očištěnou a nepoškozenou výstavní plochu pořadateli. Každé poškození
výstavní plochy, objektu, objednaného výstavního stánku, zařízení a vybavení pořadatele je vystavovatel povinen uvést do původního
stavu, nebo při poškození poskytnout peněžitou úhradu. Není dovoleno jakékoliv zavěšování exponátů a poutačů na konstrukce haly.
Firmám, které mají objednaný přívod vody a odpadu, bude zprovozněn každý den výstavy od 10.00 hod. a uzavřen každý den výstavy v
du v provozu.
18 hod, ve čtvrtek v 16 hod. Po dobu montáže nebude přívod vody a o
�
Vystavovatelé, kteří si zajišťují výstavbu stánku sami, jsou povi!lni :
- zaslat pořadateli k odsouhlasení návrh své expozice, vystavova�t"plně odpovídá za činnost realizační firmy
(dodržováníTechnicko-bezpečnostních předpisů, Organizač íc'h pokynů k výstavě a termínů montáže a demontáže)
- přívod elektro a vody je vystavovatel povinen objednat u ořadatele
- revizní zprávu elektro provede revizní technik Výstaviš • Ostrava ( cena je již zahrnuta v ceně el. přípojky)
- u patrových stánků a expozic vyšších než jsou 3 m j�nutné předložit s projektem statický výpočet
- pro stavbu expozic mohou být použity pouze nehořlavé materiály, nebo materiály s nehořlavou úpra u

Po obdržení závazné přihlášky bude vystavovateli vystavena faktura za registrační poplatek, kter�e nutný uhradit do 1O dn • je nevrat
ný. Na objednané služby a pronájem výstavních ploch bude vystavena faktura v měsíci listo ádu. Vystavovatel je povi . provést její
úhradu v předepsaném termínu. Při nesplnění této povinnosti má.pořadatel právo stornov vystavovateli účast na výstavě. Pořadatel
, mí.
,vystavovatele ihned v
může bez souhlasu vystavovatele rozhodnout o změně lokality stánku, o této skuteč
L
/
V případě epidemiologické covidové situace a na tu navazujících regulatorních patřeních státních orgán· -R a neumožnění konání
výstavy ve stanoveném termínu se organizátor výstavy zavazuje vrátit uhrazeno álohu za-nájemné plochy plné výši. Účtovány budou
pouze prokazatelné náklady vzniklé v souvislosti s přímou přípravou již re
ané ex ozice pořadatelem.
?
V případě zrušení účasti ze strany vystavovatele v termínu do 1.12. 2022 buo. čini tornovací poplatek 50%, po tom termínu bude činit
stornovací poplatek 100 %.
Pořadatel nezodpovídá vystavo.,vateli ani jeho spoluvystavovatelů
a ztrátu, zničení či jakékoliv poškození výstavm exi,o�
tů, vybavení a zařízení stánk9rtechniky pro zajištění chodu exp ,e, odložené věci na stánku bez ohledu na to, zda se o cigní,
zničení či jiné poškození s a1o před zahájením, během či po ončení výstavy. Vystavovatel je povinen k tomuto účelu
vřít
pojištění.
V případě, že pořa el nemůže v důsledku jím nezaviněnycfi okolností ( vis maior - např. živelná pohroma, jiné epide , ie mimo covid,
úřední zákaz) za áJit a konat výstavu či zajistit smluvenou dobu trvání výstavy, nebo zajistit výstavu na celé smluvenéfistavní ploše, sdělí
tuto skutečnos- ihned vystavovateli, kterému tímto nepřísluší nárok na náhradu vzniklých škod. Pořadatel je oprá.Y:1en použít již vystavo
vatelem u azenou platbu za výstavu na úhra
vynaložených nákladů spojených s přípravou a organizací yYStavy. Veškeré závazky
pořada e e, které vyplývají z uz \Třené smlou� o účasti vystavovatele na výstavě, v tomto případě zanikají.

Ná

20. 1. 2023 od
21. 1. 2023 od
22. 1. 2023 od
26. 1. 2023 od

7.00
7.00
7.00
16.15

hod.
hod.
hod.
hod.

do 18.00 hod.
do 18.00 hod.
do 18.00 hod.
do 24.00 hod.

áž a demontáž stánků se řídí pokyny pořadatele. Vystavovatel je
telem. Není přípustné demontovat expozici a odvážet exponát

končit i
nání výsta .

zice

A.!J ntura lnforpres, s.r.o. zpraco ává údaje vystavovatele v souladu s Nařízením Evropské
parlamentu a Rady (EU) 2016/6/9 ze dne
:2'7.4.2016 - Obecné nařízení o ochraqě_ osobních údajů, dále jen GDPR. Agentura lnfoq:i s, s.r.o. je oprávněna ke zpracování, uložení a
bezpečnému uchování osobních údaJa získaných od vystavovatele za účelem řádné o zajištění výstavy, které se vystavovatel účastní,
k čemuž mu vystavovatel uděluje souhlas.
Účastníci výstavy odesláním přihlášky potvrzují, že jsou řádně seznáme
Jméno zodpovědné osoby za vystavovatele
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Pořadatel výstavy: Agentura INFORPRES, s.r.o. Riegrova 857, 738 02 Frýdek - Místek Dlč:CZ26832721 Jč0:26832721 www.infotherma.cz
Vedení výstavy: Alena Bujáková 602 727 219e-mail: bujakova@inforpres.cz org. záležitosti: Bc. Daniela Gór á Petr Górný 737 169106 e-mail: info@infotherma.cz
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