
  

 

 

• Pronájem prostor MdCh  

• Prezentační balíček: (A3,A4 letáky s logem firmy, 
katalog vystavovatelů, vizuální prezentace firmy 
formou spotu v délce cca 1 min., reklamní 
prezentace, zábavný večer)   
  14.900,--Kč         
  (nevratná záloha ve výši 8.000,-- Kč) 

ČLEN OHK CV 

 

• Pronájem prostor MdCh  

• Prezentační balíček: (A3,A4 letáky s logem firmy, 
katalog vystavovatelů, vizuální prezentace firmy 
formou spotu v délce cca 1 min., reklamní 
prezentace, zábavný večer)   
  19.900,--Kč         
              (nevratná záloha ve výši 12.000,-- Kč) 

NEČLEN 

 
veletrh 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA 

4. ročník veletrhu 

Městské divadlo v Chomutově 

21. – 23. dubna 2016 

 

Hlavní cíle: 

❶ Prezentace firem s technickými obory a 

 řemesly v regionu 

❷ Cílené působení na rozhodování žáků i 

 jejich rodičů o budoucím povolání 

 směrem k technickým oborům a řemeslům 

❸ Pozitivní vnímání technických povolání 

 aneb „Řemeslo má stále zlaté dno“ 

Vystavovatelé 

- Firmy a řemeslníci 
- Hospodářská komora ČR, IHK Chemnitz 
- Střední školy, Vysoké školy 

 
Cílová skupina 

- žáci 6. – 9. tříd 
- žáci SŠ a VŠ s technickým zaměřením, řemeslné obory 
- rodiče a široká veřejnost 

 

Časový harmonogram  

 

  21. 4. 2016  10:00 – 15:00 hodin 

  22. 4. 2016    8:30 – 13:30 hodin 

Čtvrtek a pátek je určen především žákům základních a středních škol. 

  23. 4. 2016    9:30 – 17:00 hodin 

Sobota je určena rodičům, dětem a široké veřejnosti. 

 
Náklady pro vystavovatele -1 výstavní expozice = 3m2

(stůl, židle)* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

Název společnosti: 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

Kontaktní adresa: 

 

……………………………………………………………………………………………………. 

IČO/DIČ: 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

Telefon/Email: 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

Zástupce pro jednání v rámci veletrhu: 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

Mobilní telefon/E-mail na zástupce pro jednání v rámci veletrhu: 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 
 
Nabízíme uplatnění těchto technických oborů a řemesel: 
 
 

………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………...  

 
……………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

razítko a podpis jednatele/ statutárního zástupce        

Organizátor/ si vyhrazuje právo na případné změny/zrušení termínu i 
harmonogramu akce. O všech změnách Vás budeme informovat písemně, 
telefonicky či prostřednictvím e-mailu.    
 
*Pozn. prezentace neproběhne formou stánků, potažmo vytvářením bariér mezi 
vystavovateli a návštěvníky.  

 

Účastnický poplatek obsahující: 

Účastnický poplatek obsahující: 


