Organizační pokyny k veletrhu RAIL BUSINESS DAYS
(Důležité informace pro vystavovatele a montážní firmy)
Žádáme vystavovatele, kteří si neobjednali výstavbu své expozice u VIA PRO MOTION s.r.o., aby předali
kopii těchto pokynů své realizační firmě.

Harmonogram
Přípravné činnosti
Technické informace o exponátech na kolejišti
Objednávka individuální expozice
Objednávka hostesek

Uzávěrka služeb
22.4.2022
29.4.2022
13.5.2022

Parkovací průkazy

13.5.2022

Vstupenky na galavečer

13.5.2022

Objednávka čerstvého cateringu

13.5.2022

Objednávka nákupu z MAKRO velkoobchodu

13.5.2022

Uzávěrka přihlášek

13.5.2022

Objednávka technických služeb - elektřina, voda, vzduch, úklid
včetně ostatních služeb, nábytku a vybavení

18.5.2022

Předložení expozice ke schválení v případě realizované expozice
externím dodavatelem
Vystavovatelské průkazy navíc

20.5.2022

Realizační činnosti
Montáž expozic
Ukončení montáže expozic
Začátek konání veletrhu
Konec veletrhu
Nejpozději přístupné ukončení a vyklizení výstavní plochy

27.5.2022
Termíny
3.6. - 6.6.2022
6.6.2022
7.6.2022
9.6.2022
11.6.2022 do 12:00 hod.

Uvedené termíny pro zaslání objednávek je nutné dodržet. Pozdní zaslání objednávky opravňuje VIA
PRO MOTION s.r.o., k účtování příplatku ve výši 30 % ke stávajícím cenám, případně k vyřízení
objednávky s omezením dle aktuální situace nebo k jejímu odmítnutí.
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výrobky a služby pouze v rámci své výstavní
expozice.
Reklamní nosiče, plochy a reklamní aktivity
si můžete na vyžádání objednat předem u
veletržní správy VIA PRO MOTION s.r.o..
Používání reklamních prostředků jako je např.
skateboard, kolečkové brusle, koloběžka,
dvoukolová samovyvažovací vozítka a jiná
přibližovadla (např. skákací boty, chození na
chůdách) v areálu výstaviště není dovoleno.
Úklid v expozicích mimo provozní dobu smí
vykonávat pouze smluvní úklidové firmy VIA
PRO MOTION s.r.o.. Vystavovatelům je
doporučeno pojištění exponátů (včetně obalů)
pro případ jejich poškození nebo ztráty.
Veletržní správa za tyto škody neodpovídá.

Všeobecná pravidla
Vjezd i výjezd do/z areálu výstaviště je
možný branou č. 4. Provoz brány č. 4 se řídí
provozními časy montáže, průběhu veletrhu a
demontáže. Řidiči jsou povinni dodržovat
pokyny strážní služby. Všechna vozidla včetně
přívěsných vozíků musí v areálu výstaviště
dodržovat dopravní značení a opustit areál
výstaviště každý den nejpozději do skončení
provozní doby. Parkování vozidel v areálu
výstaviště během noci je zakázané. Vjezd vozidel
do výstavní haly je zakázán. Dále je zakázáno
parkovat na vyznačených plochách a před
vstupy do pavilonu.
Únikové cesty musí zůstat volné. Montovaným
a demontovaným materiálem, obaly a exponáty
nesmí být z bezpečnostních důvodů zastavovány
komunikace mezi expozicemi. Ve výstavní hale je
povoleno provádět pouze montážní práce.
Vyrábět prvky k montáži, provádět plošné
nátěry, prášit nebo jinak obtěžovat ostatní
vystavovatele je ve výstavní hale zakázáno a
bude sankčně postihováno.
Recepce, koktejly a prezentace firem v
expozicích je možné pořádat pouze v průběhu
akce v rámci denní provozní doby výstavní haly,
tj. od 9.00 do 18.00 hod., lze se domluvit i
individuálně s veletržní správou VIA PRO
MOTION s.r.o..
Akustické a optické reklamní prostředky a
hudební produkce jsou povoleny pouze na
vlastním stánku a po předchozí domluvě a
objednání u veletržní správy VIA PRO
MOTION s.r.o.. Vždy však za předpokladu, že
neobtěžují
sousední
stánky,
neblokují
komunikace a jejich hlasitost nepřesahuje na
hranici veletržního stánku hladinu hluku 85 dB.
Likvidace odpadu. Odpad vzniklý především
při montáži a demontáži expozic si odvezou
realizační firmy na vlastní náklady. Zvýšené
náklady na zajištění úklidu ploch budou
příslušnému vystavovateli vyúčtovány.
Umisťování vlastní reklamy v areálu
výstaviště mimo vlastní výstavní plochu není
dovoleno. Hromadné rozdávání reklamních
tiskovin nebo jejich shazování nad výstavištěm z
objednaných letadel či balonů není bez
předchozího souhlasu veletržní správy dovoleno.
Zasílání reklamních sdělení v areálu výstaviště
prostřednictvím Bluetooth technologie nebo
buněk BTS vysílačů není rovněž bez předchozího
souhlasu VIA PRO MOTION s.r.o. dovoleno.
Vystavovatelé jsou oprávněni propagovat vlastní

Montáž veletrhu
Provozní doba
3.6. – 5.6. 2022
6.6. 2022

08:00 – 21:00
08:00 – 18:00

Podmínkou předání objednané výstavní plochy
je úhrada všech finančních závazků vůči
společnosti VIA PRO MOTION s.r.o.. Pro zpětné
předání plochy vystavovatelem veletržní správě
je nezbytné předat plochu čistou bez jakéhokoliv
materiálu a poškození.
Vstup do areálu výstaviště
Pro vstup do areálu výstaviště v době montáže
slouží montážní průkaz. Průkazy obdrží
vystavovatelé nejpozději týden před zahájením
montáže elektronicky. Průkaz pro montáž a
demontáž je poskytován zdarma. Držitelé
montážních průkazů jsou povinni jej nosit
viditelně, vstup do haly bez průkazu nebude
umožněn. Montážní průkazy obdrží vystavovatel
pouze v případě, že má uhrazeny všechny své
splatné finanční závazky vůči společnosti VIA
PRO MOTION s.r.o..
Vjezd do areálu výstaviště
Vjezd i výjezd do/z areálu výstaviště je
možný branou č. 4. Provoz brány bude ve
dnech 3.6. – 5.6. 2022 8:00 – 21:30, 6.6. 2022
8:00 – 18:30. Při vjezdu bude nutné předložit
montážní průkaz nebo Povolení pro vjezd,
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které vystavovatelé obdrží spolu s montážním
průkazem elektronicky nejpozději týden před
zahájením montáže. Poslední den montáže, tj.
6.6. 2022, bude nutné při vjezdu předložit kauci
1.000 Kč s platností vjezdu maximálně na 3
hodiny.
Při nedodržení časového limitu složená
kauce propadá!

Průběh veletrhu
Provozní doba

Manipulační služby v areálu výstaviště
Jako smluvní speditér společnosti VIA PRO
MOTION s.r.o. pro zpracování spediční agendy
pro tuto veletržní akci je jmenována firma
Kühne+Nagel spol. s r.o.. Vystavovatel se
s jmenovanou společností zkontaktuje napřímo,
nicméně fakturace bude probíhat výhradně přes
veletržní správu VIA PRO MOTION s.r.o..
Potřebné kontaktní informace jsou v těchto
pokynech v části Ostatní informace pro
vystavovatele.
Tato
firma
poskytuje
vystavovatelům spediční služby, tzn. vykládku,
nakládku výstavního zboží, dopravu na expozici,
odvoz, skladování a dovoz prázdných obalů,
montážní a demontážní práce. Odvoz a
uskladnění prázdných obalů, jakož i jejich zpětný
návoz, je nutné si objednat u uvedené spediční
firmy. Prázdné obaly označené dle dispozice
spediční firmy budou uskladněny ve skladu
obalů. Jejich zpětný návoz bude zahájen hodinu
po oficiálním ukončení veletrhu. Skladování
obalů a instalačního materiálu za expozicemi je
zakázáno. Dopravní a manipulační služby musí
být objednány předem.

Vystavovatelé
7. 6. – 8.6. 2022
9.6. 2022

08:00 – 19:00
08:00 – 17:00

Návštěvníci
7.6. – 8.6. 2022
9.6. 2022

09:00 – 18:00
09:00 – 16:00

Vstup do areálu výstaviště
Ke vstupu do areálu výstaviště v průběhu akce
slouží vystavovatelům vystavovatelský průkaz.
Průkazy, které náleží vystavovateli dle velikosti
pronajaté plochy zdarma, obdrží nejméně týden
před
začátkem
montáže
elektronicky.
Vystavovatelský průkaz nad rámec tohoto počtu
je možné objednat předem. Cena jednoho
vystavovatelského průkazu platného po celou
dobu veletrhu je 450 Kč + DPH.
Vjezd do areálu výstaviště
Vjezd i výjezd do/z areálu výstaviště je
možný branou č. 4. Provoz brány bude ve
dnech 7. 6. – 8.6. 2022 8:00 – 19:30, 9.6. 2022
8:00 – 17:30. Vjezd bude umožněn na základě
předložené Parkovací karty, kterou lze si
objednat
dopředu
v rámci
formuláře
Doplňkových služeb. Cena jedné parkovací karty
platné po celou dobu veletrhu je 750 Kč + DPH.

Výstavba expozic

Parkování v areálu výstaviště

Oficiálním kontraktorem pro výstavbu expozic
na veletrhu je společnost VIA PRO MOTION s.r.o..
V rámci svých služeb nabízí kompletní zajištění
realizačních prací.
Schválení expozice ve stanoveném termínu je
bezplatné. Schválení expozice je veletržní
správou vyžadováno, pokud expozice přesahuje
rozměr plochy nad 60 m², a nebo přesahující
výšku 5 m v nejvyšším bodě. Dále je nezbytné
dodržení všeobecných podmínek k účasti a
Technicko-bezpečnostních předpisů, které jsou
ke stažení na webových stránkách veletrhu
v sekci PRO VYSTAVOVATELE.

Parkování uvnitř areálu výstaviště je možné na
základě zakoupené Parkovací karty. Pro ostatní
vystavovatelé a návštěvníky veletrhu je
k dispozici parkování v objektu EXPOPARKING,
který se nachází před halou E. Hodinová sazba v
objektu EXPOPARKING v časech 6:00 – 21:00
stojí 20 Kč/hod (vč. DPH) a v časech 21:00 –
6:00 stojí 10 Kč/hod (vč. DPH).

3

Pohyb v areálu výstaviště

škody veletržní správě, budou
vícenáklady přeúčtovány vystavovateli.

Pohybovat se na kole, skateboardu, kolečkových
bruslích,
koloběžkách,
dvoukolových
samovyvažovacích
vozítkách
a
jiných
přibližovadlech není v areálu výstaviště
dovoleno.

Demontáž
Provozní doba
9.6. 2022
10.6. 2022
11.6. 2022

17:00 – 22:00
08:00 – 22:00
08:00 – 12:00

Demontáž je možno zahájit až po skončení akce.
Důrazně je žádáno po vystavovatelích, aby
respektovali provozní dobu posledního dne akce
a demontáž expozic zahájili po skončení akce,
tedy nejdříve v 17 hod.. Výstavní plochu je nutné
vyklidit a předat produkčnímu technikovi
výstavní haly nejpozději 11.6. 2022 do 12 hod..
Vstup do areálu výstaviště
Pro vstup do areálu výstaviště v době demontáže
slouží montážní průkaz.
Vjezd do areálu výstaviště
Vjezd i výjezd do/z areálu výstaviště je
možný branou č. 4. Provoz brány bude ve
dnech 9.6. 2022 17:30 – 22:30, 10.6. 2022 8:00 –
22:30 a 11.6. 2022 8:00 – 12:30.
Při vjezdu bude nutné předložit montážní
průkaz nebo Povolení pro vjezd
Demontáž a likvidaci expozic
Komunikace mezi expozicemi musí zůstat po
celou dobu demontáže průjezdné. Vystavovatel
odpovídá za odvoz exponátů z areálu výstaviště
do data skončení montáže, tj. do 11.6. 2022 do
12 hod.. Náklady, které vzniknou veletržní
správě VIA PRO MOTION s.r.o. v souvislosti se
skladováním a manipulací s neodvezenými
exponáty, budou vystavovateli vyfakturovány.
Také vypůjčené a nevrácené předměty (vybavení
kuchyňky ap.) budou ve výši jejich hodnoty
fakturovány vystavovateli. Za odvoz a likvidaci
materiálu odpovídá vystavovatel. Případné
nedodržení této podmínky a vzniku finanční
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vzniklé

POLICIE
Služebna Rybářská 17
Tel.: +420 974 626 481 (řeší také případné
ztráty a nálezy)
NOUZOVÉ VOLÁNÍ: 158

Ostatní informace pro vystavovatele
Pokladna
Konkrétní umístění pokladen je znázorněno
v orientační mapě na konci pokynů.

HASIČI
Ohlašovna požárů BVV, objekt u 5. brány
Tel.: +420 541 152 200
NOUZOVÉ VOLÁNÍ: 150

Provozní doba:
7.6. 2022
09:00 – 17:00
8.6. 2022
10:00 – 17:00
9.6. 2022
10:00 – 15:00
Budou se přijímat platby v hotovosti a platby
kreditními kartami VISA, EC-MC a AMEX

BEZPEČNOSTNÍ TECHNIK
Při úrazu či jiné mimořádné události v areálu
Veletrhy Brno, a. s. uvědomte ihned ostrahu
areálu na hlavní vrátnici (tel. +420 541 153
383), v případě nutnosti bude přivolána první
pomoc.

Bankomaty
Umístění bankomatů v areálu Veletrhy Brno,
a.s.:
Bankomat ČSOB, a.s. – u vstupu do haly E
– platební karty EC - MC, VISA

PORUCHY – HAVÁRIE
Závady ve stáncích vystavovatelů
Tel.: +420 602 287 169, Andrea Bartošová
Havarijní služba správy areálu
Tel.: +420 541 158 888

Manipulační služby
Kühne+Nagel spol. s r.o.
Tel.: +420 543 565 513
Mobil: +420 606 765 633
E-mail:exposervice.brno@kuehne-nagel.com
www.kuehne-nagel.cz
Provádí nakládku a vykládku zboží (exponátů),
celní odbavení a dopravní služby v areálu
výstaviště, skladování i zajištění dopravy letecké,
kamionové a námořní.
LÉKAŘSKÁ SLUŽBA
První pomoc
Zdravotní středisko v areálu výstaviště, objekt
vedle Kongresového centra
Tel.: +420 541 152 750
Provozní doba:
Pondělí 07:00 – 12:15
Úterý 07:00 – 12:15
Středa 13:00 – 18:00
Čtvrtek 07:00 – 12:15
Pátek 07:00 – 12:15
Lékařská pohotovostní služba
Ponávka 6 (vstup přes Úrazovou nemocnici)
Tel.: +420 545 538 538
NOUZOVÉ VOLÁNÍ: 155
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Kontakty

Produkce

Obchodní oddělení

Zuzana Neckářová
Tel.: +420 724 201 432
E-mail: zuzana@viapromotion.cz

Michal Sirovátka
Tel.: +420 724 365 943
E-mail: michal@viapromotion.cz

Jitka Langrová
Tel.: +420 731 441 340
E-mail: jitka@viapromotion.cz

Monika Svobodová
Tel.: +420 606 615 693
E-mail: monika@viapromotion.cz
Radek Mašík
Tel.: +420 606 761 267
E-mail: radek@viapromotion.cz
Marketing a PR
Jana Rosenbergerová
Tel.: +420 720 464 281
E-mail: jana@viapromotion.cz
Robert Pagan
Tel.: +420 724 474 711
E-mail: robert@viapromotion.cz
Partnerství a reklama
Radek Mašík
Tel.: +420 606 761 267
E-mail: radek@viapromotion.cz
Stavba expozice
Andrea Bartošová
Tel.: +420 602 287 169
E-mail: andrea@viapromotion.cz
Konference
Michal Sirovátka
Tel.: +420 724 365 943
E-mail: michal@viapromotion.cz
Stanislav Zapletal
E-mail: stanislav@viapromotion.cz
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