
Nabídka prostor k pronájmu 
pro prodejce občerstvení
Výstaviště Praha Holešovice
Průmyslový palác

(16) 17. – 21. 10. 19

Designblok ’19



Adresa: Výstaviště 67, 170 90 Praha 7 – Holešovice



Designblok, nejvýznamnější událost v oblasti designu ve střední Evropě, představí odborné i laické veřejnosti svůj 21. ročník v Průmyslovém paláci

na Výstavišti Praha (www.designblok.cz). 

Každý rok Designblok navštíví přes 50.000 lidí, kterým chce pořadatel zajistit kvalitní občerstvení za odpovídající cenu. Nabízíme vám tak možnost

podílet se na této výjimečné akci se svým sortimentem a službami. Pro tento účel vám můžeme poskytnout samostatné místnosti, plochu

v interiéru haly nebo v exteriéru před palácem.

Nabízíme:
– Možnost prodeje občerstvení a zároveň prezentaci vaší firmy/obchodu/restaurace na prestižním festivalu.

– Bohatou účast širokého spektra návštěvníků a účastníků.

– Možnost zajištění pohoštění některému z našich vystavovatelů v rámci vlastní akce.

– Pronájem prostor různých velikostí v exteriéru (před Průmyslovým palácem) i interiéru (pravé křídlo Průmyslového paláce).

– V ceně nájmu je připojení k elektrické síti. Připojení ke zdroji vody je za příplatek.

– Cena pronájmu je za celou dobu konání Designbloku od 16. 10. odpoledne (slavnostní zahájení) do 21. 10. 2019.

– Instalace zařízení 15. 10. a likvidace 22. 10.

– Garance přibližného umístění.

Požadujeme:
– Odeslat online přihlášku na našich webových stránkách: 

https://www.designblok.cz/prihlaska/?set=cz nejpozději do 30. 6. 2019 včetně vizualizace vaší prezentace.

Přihlášený subjekt: obchod

Místo prezentace: Superstudio

Orientační preference - číslo prostor + velikost: exteriér či interiér + velikost

– Uhrazení celého poplatku (popř. zálohy) a podpis smlouvy do 15. 7. 2019.

– Stálý provoz včetně kompletního sortimentu po celou otevírací dobu 17. 10. - 21. 10. od 10,00 do 21,00 (slavnostní zahájení 16. 10. od 18,00 do 22,00).

– Vzájemnou shodu nad sortimentem a cenami.

– Kvalitní a kultivovanou prezentaci s ohledem na zaměření festivalu

– Zákaz používání jednorázových plastů (dle nařízení hl. m. Prahy).

– Prodej nápojů v koordinaci s oficiálními partnery Designbloku (zákaz prodeje nápojů bez konzultace s pořadatelem).

– Slevu na občerstvení pro nejužší tým pořadatele.

Ceník ploch exteriéru:
plocha do 30m2 15.000 Kč 

plocha do 40m2 20.000 Kč

plocha do 50m2 30.000 Kč

plocha do 100m2 40.000 Kč

Ceník ploch v interiéru:
Dle dohody. Rozhodující jsou požadavky na plochu, oddělený prostor, zázemí a přibližné umístění. Cena od 10.000 Kč do 70.000 Kč

Ceny jsou uvedené bez DPH, spotřeba energií je zahrnuta v ceně. 

Ceny dodávka vody a její spotřeba je dle běžného ceníku Výstaviště Praha.


