
29. mezinárodní veletrh elektrotechniky, energetiky, automatizace,
komunikace, osvětlení a zabezpečení

www.amper.cz

KATALOG SLUŽEB
MARKETINGOVÉ A PRODUKČNÍ SLUŽBY, UBYTOVÁNÍ, CATERING

2023

21. – 23. 3. 2023 | BRNO



2023
2

OBJEDNÁVKA SLUŽEB

OBJEDNÁVKA MARKETINGOVÝCH SLUŽEB 

PREZENTACE V AREÁLU BVV

HOSTESKY

UBYTOVÁNÍ

SPEDICE

CATERING

3 - 4

5

6

7

8 - 9

10

11

OBSAH



2023
3OBJEDNÁVKA SLUŽEB

21. – 23. 3. 2023, Výstaviště Brno
termín uzávěrky: 31. 1. 2023

Vystavovatel:

Kontaktní osoba:

E-mail: Tel.: Mob.:

velikost expozice
montážní a vystavovatelské průkazy
čestné vstupenky

6 - 49 m2

standardní počet: 5 + 5 ks
standardní počet: 5

50 - 149 m2

standardní počet: 10 + 10 ks
standardní počet: 10

150 - 199 m2

standardní počet: 15 + 15 ks
standardní počet: 15

200 m2 a více
standardní počet: 20 + 20 ks

standardní počet: 20

montážní průkazy 200 Kč/ks počet kusů:

vystavovatelské průkazy 500 Kč/ks počet kusů:

3 / MONTÁŽNÍ A VYSTAVOVATELSKÉ PRŮKAZY (vyplňte pouze v případě, že požadujete větší počet průkazů, než Vám byl přidělen)

Montážní průkazy umožňují držiteli vstup a vjezd do areálu výstaviště v době montáží (16. - 20. 3. 2023) a demontáží (23. - 25. 3. 2023). Vystavovatelské 
průkazy umožňují vstup do areálu výstaviště ve dnech 21. - 23. 3. 2023. Každý vystavovatel obdrží určitý počet průkazů v závislosti na velikosti výstavní 
plochy. Přiloženou objednávku vyplňte pouze v případě, že požadujete větší počet průkazů, než Vám byl přidělen. 

2 / PARKOVÁNÍ

V areálu brněnského výstaviště lze využít několika možností parkování:
- Parkovací karta: tato karta umožňuje parkování po dobu veletrhu na vyznačených parkovacích místech. Parkovací karta musí být umístěna 

na viditelném místě za předním sklem automobilu. V těsné blízkosti areálu se nachází i další parkovací kapacity jako je například Expoparking.
- Povolení pro vjezd: umožňuje vjezd a výjezd do areálu ve dnech vlastní akce včetně dnů montáže a demontáže. Na kartu je nutno čitelně zapsat 
SPZ/RZ vozidla. Povolení pro vjezd lze objednat i pouze na Vámi vybrané dny.

parkovací karta (21. - 23. 3. 2023) 400 Kč počet kusů:

povolení pro vjezd po celou dobu veletrhu 3 000 Kč počet kusů:

jednodenní povolení pro vjezd (21. - 23. 3. 2023) 1 200 Kč/den na dny: počet kusů:

Expoparking předplacené po celou dobu veletrhu 1 500 Kč počet kusů:

1/ ELEKTRONICKÉ VOUCHERY (vyplňte pouze v případě, požadujete-li větší počet e-voucherů, než který vám byl přidělen dle velikosti plochy)

Pomocí e-voucherů mohou vystavovatelé efektivně a bez jakýchkoli vícenákladů pozvat své obchodní partnery na veletrh AMPER. Začátkem měsíce 
února 2023 bude modul na generování e-voucherů zprovozněn a vystavovatelům bude zaslán speciální odkaz a unikátní heslo. Tyto údaje spolu         
s pozvánkou na veletrh elektronicky zašlete svým obchodním partnerům. Obchodní partner poté vyplní základní kontaktní informace a vytiskne již 
platnou celodenní vstupenku na veletrh opatřenou unikátním č. kódem. Využité e-vouchery obchodními partnery nebudou účtovány. 
Větší množství e-voucherů si můžete doobjednat, objednávku prosím vyplňte pouze v případě, že požadujete větší počet e-voucherů, nežli který Vám 
byl přidělen na základě velikosti objednané plochy. Toto navýšení je již zpoplatněno částkou 20 Kč/ks.

krytá výstavní plocha
výsledný počet e-voucherů

6 - 99 m2

plocha x 6 plocha x 8
100 m2 a více

doobjednávka e-voucherů (20 Kč/ks) počet kusů:

4 / OSTRAHA EXPOZIC

Správa brněnského výstaviště zajišťuje pouze všeobecnou noční ostrahu areálu, nejedná se o ostrahu jednotlivých expozic. 
Pro větší bezpečnost a ochranu Vašich exponátů doporučujeme objednat individuální ostrahu expozic.

datum: doba konání ostrahy od: do:

střežení expozice do 30 m2 280 Kč/hod.

střežení expozice od 31 do 100 m2 310 Kč/hod.

střežení expozice od 101 do 150 m2 370 Kč/hod.

střežení expozice od 151 do 250 m2 420 Kč/hod.

střežení expozice nad 251 m2 550 Kč/hod.
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v ............................................................................. dne ............................................. .....................................................................................................................
razítko a podpis objednavatele

Uvedené ceny jsou bez DPH. 
Společnost TERINVEST, spol. s r.o., je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským obchodním soudem v Praze, oddíl C, vložka 16744.
TERINVEST, spol. s r.o., Bruselská 266/14, 120 00  Praha 2, tel.: +420 221 992 100, fax: +420 221 992 139, DIČ: CZ 48 11 55 92, IČO: 48 11 55 92

6 / ZLATÝ AMPER - VSTUPENKA NA SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ OCENĚNÍ

Vystavovatel přihlášený do soutěže obdrží 2 ks vstupenek/exponát zdarma. Pro vystavovatele, kteří nemají přihlášený exponát do soutěže je počet 
vstupenek limitován.

500 Kč/ks počet vstupenek:

7 / WI-FI KUPÓNY (rychlost 2Mbps, Wi-Fi kupóny budou fakturovány po skončení veletrhu)

Wi-Fi připojení na 1 den (platnost do půlnoci od okamžiku aktivace) 250 Kč vč. DPH/1 ks požadovaný počet kusů:

Wi-Fi připojení na celou dobu veletrhu (platnost 7 dní od okamžiku aktivace) 1 000 Kč vč. DPH/1 ks požadovaný počet kusů:

OBJEDNÁVKA SLUŽEB

21. – 23. 3. 2023, Výstaviště Brno
termín uzávěrky: 31. 1. 2023

5 / KONFERENČNÍ MÍSTNOSTI

Vystavovatelům, kteří mají zájem pořádat v průběhu veletrhu konference, semináře či firemní prezentace, jsou k dispozici konferenční místnosti            
o různých velikostech v halách P, E, Kongresovém centru a Administrativní budově Výstaviště Brno. Kapacita sálů se pohybuje od 30 až do 600 osob. 
Místnosti jsou vybaveny základní prezentační technikou (plátno, dataprojektor, počítače, v případě velkého sálu ozvučení).

datum pronájmu: doba pronájmu od: do: požadovaná kapacita sálu:

Cenu sdělíme dle využité kapacity jednotlivých sálů.
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1 / PREZENTACE NOVINKY A OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

Informujte o novinkách a zajímavostech, které Vaše firma připravuje pro veletrh AMPER 2023. Poskytnuté informace slouží jako podklad při komunikaci         
s médii, jsou zveřejněné na webových stránkách www.amper.cz v období 1. 12. 2022 – 19. 3. 2023, na facebookovém profilu veletrhu, v online 
katalogu vystavovatelů a v neposlední řadě jsou součástí tiskových materiálů veletrhu.

prezentace jedné novinky (text + foto, max. 5 ks) v sekci novinky na www.amper.cz 1 000 Kč

sdělení vystavovatelů (pozvánky, tiskové zprávy, komentáře, atd.) v sekci novinky na www.amper.cz 1 000 Kč

2 / PREZENTACE VE VELETRŽNÍM PRŮVODCI

Plán veletržního areálu s přehledným vyznačením rozložení oborů a důležitých záchytných bodů umožňuje snadnější orientaci v celém komplexu br-
něnského výstaviště. Plán bude obsahovat rovněž rastry jednotlivých hal a seznam vystavujících firem. Každý vystavovatel má kromě inzerce v průvodci 
navíc možnost objednat zvýraznění umístění vlastní expozice s uvedením loga či libovolného textu o společnosti nebo nabízených produktech. Tento 
přehledný způsob zviditelnění bude sloužit k další propagaci klientů, kteří budou mít o uvedenou službu zájem. Každý vystavovatel a návštěvník obdrží 
tento navigační plán zdarma při příchodu na veletrh.

barevná inzerce uvnitř průvodce 20 000 Kč

barevná inzerce na 3. straně obálky (objednávky vyřizujeme dle data přijetí) 25 000 Kč

barevná inzerce na zadní straně průvodce (objednávky vyřizujeme dle data přijetí) 40 000 Kč

ZVÝRAZNĚNÍ VLASTNÍ EXPOZICE VE VELETRŽNÍM PRŮVODCI

uvedení loga v plánu výstaviště 1 500 Kč

uvedení loga v plánu výstaviště + libovolný text o firmě či produktu (max. 400 znaků vč. mezer) 5 000 Kč

OBJEDNÁVKA MARKETINGOVÝCH SLUŽEB

21. – 23. 3. 2023, Výstaviště Brno
termín uzávěrky: 31. 1. 2023

3 / PROPAGACE FIRMY MIMO STÁNEK

Propagací firmy mimo expozici je myšleno umožnění roznosu letáků v době veletrhu, povolení umístění poutače mimo samotnou výstavní expozici,  
reklamní panel (960 x 2380 mm) a dále veškerá propagace firmy, která zasahuje nad rámec objednané veletržní plochy. Realizaci samotné reklamy zajiš-
ťuje vystavovatel vlastními prostředky (hostesky, informační stojany pro výlep reklamy, či výrobu grafiky lze po dohodě objednat). Poutač resp. reklamní 
panel bude umístěn po celou dobu veletrhu na místech k tomu určených a na základě dohody s klientem. 

datum:

vlastní roznos propagačních materiálů* 4 000 Kč/den/osoba

reklamní panel 8 000 Kč

rozsev letáků na pokladny 10 000 Kč/den

*) Distribuce propagačních materiálů je zakázána v prostoru bezprostředně před a za turnikety u vstupu do haly P  a ve foyer haly P.

Vystavovatel:

Kontaktní osoba:

E-mail: Tel.: Mob.:

v ............................................................................. dne ............................................. .....................................................................................................................
razítko a podpis objednavatele

4 / PREZENTACE V AREÁLU BVV - viz strana 6

Brněnské výstaviště nabízí možnost vlastní prezentace vystavujícím firmám formou reklamy v areálu. Tento servis poskytuje kromě služeb spojených  
s výstavbou expozic, rovněž další příležitost k využití reklamních prostor v areálu výstaviště. Jedná se např. o umístění různých typů reklamních nosičů, 
pronájem reklamních ploch, popřípadě reklamních spotů na velkoplošné obrazovce.

5 / HOSTESKY - viz strana 7

Při Vaší účasti na veletrzích, si Vám dovolujeme nabídnout službu speciálně vyškolených hostesek a tlumočnic, hovořících několika světovými jazyky, 
které vytvoří pro Vás i Vaše klienty tu pravou atmosféru a lesk. Dívky jsou vybírány na akce dle Vašich specifických požadavků tak, aby splňovaly Vaše 
představy a mohly samostatně a efektivně vykonávat svěřené úkoly. Jejich velkou předností je nejen jazyková vybavenost, ale i kultivovanost, 
profesionalita a dlouhodobé veletržní zkušenosti. 



2023
6

A / MOBILNÍ BILLBOARD V AREÁLU
Jeden z nejoblíbenějších podpůrných prostředků veletržní účasti. Umístění zejména na travnatých 
plochách okolo komunikací.
Rozměr nosiče: 5,04 x 2,38 m (šířka x výška)
Cena pro vystavovatele veletrhu AMPER: od 16 500 Kč

B / BILLBOARD NA OPLOCENÍ AREÁLU
K dispozici je 19 ks nosičů okolo areálu výstaviště. Umístění převážně v blízkosti brány č. 4, 7, 8 a 9. 
Rozměr nosiče: 5,04 x 2,38 m (šířka x výška)
Cena pro vystavovatele veletrhu AMPER: od 15 500 Kč

C / INFOSTOJAN
Osvědčený nástroj orientačního systému na výstavišti. 
Snadná manipulace vzhledem k velikosti, vhodný variabilní systém. 
Rozměr nosiče: 0,45 x 1,5 m; 0,80 x 2 m; 1 x 2 m; 2 x 2 m (šířka x výška)
Cena pro vystavovatele veletrhu AMPER: od 5 500 Kč

D / STOJAN A1 – „Áčko“
Jednostranné i oboustranné využití.
Rozměr nosiče: 0,60 x 0,85 m (šířka x výška)
Cena pro vystavovatele veletrhu AMPER: od 4 000 Kč

E / MOBILNÍ REKLAMNÍ POUTAČ OCTANORM©
Vhodný orientační nástroj zejména u vchodů do výstavních hal.
Možnost jednostranného i oboustranného polepu a případné doplnění o zásobník 
na reklamní tiskoviny.
Rozměr nosiče: 1 x 1 m; 1 x 2 m; 2 x 1 m; 2 x 2 m (šířka x výška)
Cena pro vystavovatele veletrhu AMPER: od 5 500 Kč

F / SVĚTELNÁ REKLAMA - CITY LIGHT
Umístění na stěnách chodeb haly E.
Rozměr nosiče: 1,68 x 1, 13 m (šířka x výška)
Cena pro vystavovatele veletrhu AMPER: od 4.800 Kč

G / REKLAMA NA LAVIČKÁCH
Jednostranné i oboustranné využití s aplikací samolepicí grafiky.
Rozměr nosiče: 1,36 x 0,81 m (šířka x výška)
Cena pro vystavovatele veletrhu AMPER: od 4 800 Kč

H/ REKLAMA NA SLOUPECH VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
Oboustranné grafické využití ve výšce 2,5 m v požadovaných materiálech 
(banner, grafická deska).
Rozměr nosiče: 0,8 x 1,5 m (šířka x výška)
Cena pro vystavovatele veletrhu AMPER: od 8 600 Kč

I / REKLAMA NA TOALETÁCH VE VÝSTAVNÍCH HALÁCH - WCBOARDY
Umístění reklamních rámečků v halách F, V a P - „Reklama, kterou opravdu nepřehlédnete!“  
Rozměr nosiče: 29 x 42 cm (šířka x výška) 
Cena pro vystavovatele veletrhu AMPER: od 19 600 Kč za 20 ks

J / PLOCHA PRO NAFUKOVADLA A JINÁ OBJEMOVÁ TĚLESA
Využití rozsáhlých travnatých ploch umožňuje dokonalou viditelnost veškerých nafukovacích 
a héliových těles.
Možnost pronájmu objemových těles, realizace na zakázku vč. zajištění obsluhy provozu. 
Cena pro vystavovatele veletrhu AMPER: od 3 100 Kč

K / PLOCHA PRO INDIVIDUÁLNÍ (ATYPICKOU) REKLAMU - I REKLAMU NA ZÁBRADLÍ
Pronájem plochy pro umístění vlastní reklamy mimo pronajatou plochu stánku (např. reklamní poutače typu 
„áčka“, „muší křídla“ , roll-upy, stojany na tiskoviny, bannery na zábradlí, atd.).
Cena pro vystavovatele veletrhu AMPER: od 2 700 Kč

L / PLOCHA PRO UMÍSTĚNÍ VLAJKY MIMO VÝSTAVNÍ PLOCHU
Pronájem reklamní plochy, zapůjčení, instalace a demontáž stožáru, montáž a demontáž vlajky.
Cena pro vystavovatele veletrhu AMPER: od 8 600 Kč

pro objednání zaškrtněteA

B

L

I

H

PREZENTACE V AREÁLU BVV

Pro objednávky a další možnosti reklamy v areálu BVV 
prosím kontaktujte: Ivan Zahradníček, tel.: +420 541 152 216 
e-mail: izahradnicek@bvv.cz

Veškerá reklama podléhá schválení pořadatelem.

C

D

E

F

G

K

J
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Společnost AV Production Services s.r.o. nabízí na veletrhu AMPER zajištění služeb krásných hostesek, 
které Vám pomohou s prezentací Vaší společnosti. 

AV Production působí na trhu od roku 2007 a zaměřuje se na komplexní servis zajištění služeb hostesek    
a promotérů s působností na celém území České republiky a na Slovensku. Hostesky vybíráme 
ke spolupráci na základě pohovoru, kde prověříme jejich organizační, jazykové a jiné schopnosti 
a zhodnotíme tak jejich budoucí uplatnění hostesky dle charakteru akce. Základním předpokladem pro 
spolupráci s naší agenturou je středoškolské vzdělání, reprezentativní vzhled a dobré vyjadřovací 
schopnosti. V současné době disponujeme více než 2 000 prověřenými hosteskami a promotéry 
na území celé České republiky.

O koordinaci hostesek se starají naši supervizoři, kteří budou na akci přítomni a budou Vám k dispozici    
po celou dobu veletrhu pro případné operativní požadavky.

Na akce dodáváme hostesky v jednotném kostýmu z naší nabídky. Po dohodě můžeme zajistit libovolný 
kostým dle Vašich představ.

Cenová nabídka:

Hosteska bez znalosti světového jazyka ..................................... 310,- Kč/hod. 

Hosteska se znalostí anglického jazyka ....................................... 330,- Kč/hod.

Hosteska se znalostí anglického a německého jazyka ........... 360,- Kč/hod.

Těšíme se na spolupráci
Tým AV Production
e-mail: avproduction@avproduction.cz
telefon: +420 734 572 417

HOSTESKY

Bližší informace získáte 
na tel.: +420 737 607 974
nebo na e-mailu: rohackova@terinvest.com

https://avproduction.cz/kostymy/
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Bližší informace získáte 
na tel.: +420 724 612 083
nebo na e-mailu: chytilova@terinvest.com

OREA Congress Hotel Brno ****
Nově zrekonstruovaný hotel, dříve známý pod jménem Voroněž I., s největším kongresovým centrem v regionu       
s nejmodernějším technickým vybavením a vysokou variabilitou. Díky plně klimatizovaným konferenčním 
prostorům s celkovou kapacitou až 1000 osob zde můžete uspořádat školení, konference, semináře a další firemní 
akce na špičkové úrovni. OREA Congress Hotel Brno****, který sousedí s BVV Brno, má bezbariérový přístup do 
budovy, bezbariérové veřejné a konferenční prostory a restauraci s barem. Zaparkovat u něj můžete na hotelovém 
parkovišti nebo v okolí hotelu na modrých parkovacích zónách.
Pro Vaše pohodlí a zasloužený odpočinek po náročném dni je pro Vás připraveno 370 pokojů v několika 
kategoriích – od základních pokojů Classic , až po nově zrekonstruované, klimatizované Deluxe a Executive pokoje. 
Všechny typy pokojů jsou nekuřácké a jsou standardně vybaveny vysokorychlostním WiFi připojením, televizí se 
satelitními programy, samozřejmostí je vlastní koupelna s toaletou. Všichni ubytovaní hosté mají zdarma vstup do 
hotelového fitness centra.
Vystavovatelé veletrhu AMPER 2023 si mohou rezervovat ubytování ve dvoulůžkovém pokoji pro jednu osobu 
od 2.300 Kč/Classic pokoj/noc a pro 2 osoby od 2.470 Kč/Classic pokoj/noc, včetně bohaté snídaně formou 
bufetu a DPH. K dispozici jsou i další typy pokojů. Zmíněné ceny nezahrnují místní poplatek.
HESLO PŘI PÍSEMNÉ ČI TELEFONICKÉ REZERVACI UBYTOVÁNÍ: AMPER2023
… NEBO SI REZERVUJTE SVÉ UBYTOVÁNÍ PŘÍMO PŘES NÁSLEDUJÍCÍ LINK: AMPER2023
Rezervace za zvýhodněnou cenu je možné provést do vyčerpání omezené kapacity, která byla organizátorovi 
přislíbena, nejpozději však do 20.2.2023. Po tomto uvedeném termínu nebo při vyčerpání přislíbené kapacity 
budou rezervace potvrzeny jen na vyžádání a hotel si vyhrazuje právo ceny stanovit dle obsazenosti hotelu.
Křížkovského 458/47, 603 00 Brno-Pisárky, tel.: +420 543 141 111
e-mail: rezervace.congresshotel@orea.cz, web: www.oreacongresshotelbrno.cz

OREA Hotel Voro Brno ***
Atraktivní ubytování v těsné blízkosti výstaviště - OREA Hotel Voro Brno si oblíbíte pro jeho praktickou polohu          
a rodinnou atmosféru. Je výborně dostupný jak z centra Brna, kdy cesta tramvají trvá pár minut, tak z hlavních 
dopravních tahů regionu.
Hotel má kapacitu až 250 lůžek ve 110 komfortních pokojích typu Classic. Svůj pobyt můžete strávit ve 
dvoulůžkovém pokoji s manželskou postelí nebo oddělenými lůžky, ve dvoulůžkovém pokoji s přistýlkou. Všechny 
pokoje jsou nekuřácké a jsou vybaveny satelitní televizí, koupelnou s vanou, toaletou a fénem, posezením a Wi-Fi 
připojením. Některé pokoje mají balkón. Hosté mají bezplatný vstup do hotelového fitness centra v sousedním 
OREA Congress hotelu. K dispozici je snídaňová restaurace Pálava, speciality regionální i mezinárodní kuchyně si 
můžete vychutnat v restauraci v sousedním OREA Congress Hotelu Brno****.
Vystavovatelé veletrhu AMPER 2023 si mohou rezervovat ubytování ve dvoulůžkovém pokoji pro jednu osobu 
od 2.200 Kč/noc a pro 2 osoby od 2.370 Kč/noc, včetně bohaté snídaně formou bufetu a DPH. Zmíněné ceny 
nezahrnují místní poplatek.
HESLO PŘI PÍSEMNÉ ČI TELEFONICKÉ REZERVACI UBYTOVÁNÍ: AMPER2023
… NEBO SI REZERVUJTE SVÉ UBYTOVÁNÍ PŘÍMO PŘES NÁSLEDUJÍCÍ LINK: AMPER2023
Rezervace za zvýhodněnou cenu je možné provést do vyčerpání omezené kapacity , která byla organizátorovi 
přislíbena, nejpozději však do 20.2.2023. Po tomto uvedeném termínu nebo při vyčerpání přislíbené kapacity 
budou rezervace potvrzeny jen na vyžádání a hotel si vyhrazuje právo ceny stanovit dle obsazenosti hotelu.
Křížkovského 488/49, 603 00 Brno-Pisárky, tel.: +420 543 142 020
e-mail: rezervace.voro@orea.cz, web: www.orea.cz/hotel-voro

https://www.book-secure.com/index.php?s=results&property=czbrn31279&arrival=2022-05-17&departure=2022-05-20&code=AMPERBRNO&adults1=1&children1=0&locale=cs_CZ&currency=CZK&stid=ieapl7ohx&accessCode=AMPERBRNO&arrivalDateValue=2022-05-17&fromyear=2022&frommonth=5&fromday=17&nbdays=3&nbNightsValue=3&_ga=2.72297808.2144174281.1644832587-2112239622.1601960881&redir=BIZ-so5523q0o4&Clusternames=CZBRNHTLOreaVoronezI&rt=1645100518&connectName=CZBRNHTLOreaVoronezI&cname=CZBRNHTLOreaVoronezI&Hotelnames=Cz-Orea-Voronez-I&hname=Cz-Orea-Voronez-I&cluster=CZBRNHTLOreaVoronezI
https://www.book-secure.com/index.php?s=results&property=czbrn31284&arrival=2022-05-17&departure=2022-05-20&code=AMPERBRNO&adults1=1&children1=0&locale=cs_CZ&currency=CZK&stid=xy5au82ld&accessCode=AMPERBRNO&_ga=2.154346107.274750627.1645094388-564341871.1595594865&redir=BIZ-so5523q0o4&Clusternames=CZBRNHTLOreaVoronzII&rt=1645100388&connectName=CZBRNHTLOreaVoronzII&cname=CZBRNHTLOreaVoronzII&Hotelnames=Cz-Orea-Voronz-II&hname=Cz-Orea-Voronz-II&cluster=CZBRNHTLOreaVoronzII
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Bližší informace získáte 
na tel.: +420 724 612 083
nebo na e-mailu: chytilova@terinvest.com

Hotel Continental ****
Hotel Continental se nachází v klidné části Brna, 15 minut chůze od hradu Špilberk, v blízkosti centra města a pouhých 
10 minut jízdy autem od brněnského výstaviště. Hotel nabízí restauraci a bar. Recepce je otevřena 24 hodin denně. 
Designové, klimatizované pokoje poskytují výhled na historické centrum. Zahrnují satelitní TV s plochou obrazovkou, 
bezpečnostní schránku, minibar a koupelnu s vanou nebo sprchovým koutem. Wi-Fi připojení je dostupné zdarma.      
K dispozici je placené soukromé parkoviště. Zajistit lze kyvadlovou dopravu z letiště v Praze, Vídni a Brně.
Vystavovatelé veletrhu AMPER 2023 mohou získat ubytování s 15% slevou z pultových cen. Cena za ubytování je 
včetně snídaně formou bufetu a 10 % DPH. Cena nezahrnuje poplatek z pobytu ve výši 21 Kč/dospělá osoba/noc. 
Poplatek je osvobozen od DPH.
HESLO PŘI PÍSEMNÉ ČI TELEFONICKÉ REZERVACI UBYTOVÁNÍ: TERINVEST
Kounicova 6, 602 00 Brno, tel.:+420 541 519 609, 541 519 516
e-mail: info@continentalbrno.cz, web: www.continentalbrno.cz

Hotel Vista ****
Hotel Vista Brno má výbornou dopravní dostupnost jak k brněnskému Výstavišti (10 - 15 min. jízdy), tak i do centra 
města (10 min. jízdy). Hotel nabízí pokoje a apartmány v kategorii 4*. Business pokoje jsou vybaveny klimatizací, 
rychlovarnou konvicí s výběrem čajů a kávy a nabízejí možnost oddělených lůžek. Velmi oblíbená je bohatá snídaně 
formou studeného a teplého bufetu s koutkem zdravé výživy. Pro ubytované hosty je k dispozici parkování na 
hotelovém parkovišti ZDARMA. O Váš příjemný a bezstarostný pobyt v Brně se postará přátelský a nápomocný tým 
Hotelu Vista. Budeme se těšit na Vaši návštěvu.
Vystavovatelé veletrhu AMPER 2023 mohou získat ubytování v jednolůžkovém pokoji od 1.550 Kč/noc, ve 
dvoulůžkovém pokoji od 1.750 Kč/noc a v apartmánu pro 1 až 3 osoby od 2.100 Kč/noc. V ceně je zahrnuto 
ubytování, bohatá snídaně formou bufetu, parkování na hotelovém parkovišti (za závorou), Wi-Fi na pokoji i v 
celém hotelu a 10 % DPH. Dle platné legislativy bude místní poplatek 25,- Kč za noc a osobu vybrán na recepci.
HESLO PŘI PÍSEMNÉ ČI TELEFONICKÉ REZERVACI UBYTOVÁNÍ: AMPER
Hudcova 72, 621 00 Brno, tel.: +420 541 217 088
e-mail: hotel@vista-hotel.cz, web: www.vista-hotel.cz

Quality Hotel Brno Exhibition Centre ****
Nachází se v těsné blízkosti brněnského výstaviště s výbornou dopravní dostupností z centra Brna i dálnice D1. 
Skládá se ze dvou propojených budov hotelu a kongresové haly. V přízemí hotelu se rozkládá prostorné lobby s 
recepcí, restaurací s nádhernou terasou a menšími konferenčními místnostmi. Hotel nabízí 200 komfortních pokojů 
typu standard, executive a suite. Kvalitu spánku v tomto hotelu hodnotí ubytovaní hosté jako nejlepší v Brně.
Pro odpočinek a regeneraci duše i těla hotel poskytuje wellness a fitness služby, mezi které patří masáže, sauna s 
ochlazovací kádí nebo privátní vířivka. To vše s unikátním výhledem na pisárecké lesy i areál výstaviště.
U hotelu je možné zaparkovat až 110 osobních vozů na soukromém a monitorovaném parkovišti. Kongresová hala 
disponuje sálem pro 350 osob, vedlejšími salonky pro separátní jednání nebo foyer s vlastním barem a šatnou. 
Hotel je ideálním místem pro pořádání akcí všech typů.
Vystavovatelé veletrhu AMPER 2023 si mohou rezervovat ubytování na pokoji pro jednu osobu od 3.150 Kč/noc a na 
pokoji dvoulůžkovém od 3.500 Kč/noc, včetně bohaté snídaně formou bufetu, wifi, vstupu do Relax Zone (sauna a 
minigym) a 10% DPH. Cena nezahrnuje místní poplatek ve výši 21 Kč/osoba/noc.
HESLO PŘI PÍSEMNÉ ČI TELEFONICKÉ REZERVACI UBYTOVÁNÍ: AMPER
Křížkovského 496/20, 603 00 Brno-střed, tel.: +420 543 122 018-19
e-mail: reservations.qbex@q-hotels.cz, web: www.QualityHotelBrnoExhibitionCentre.com
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IMMIX 
Naše firma působí v oboru téměř 20 let a od roku 2021 jsme oficiálním spedičním partnerem 
společnosti Veletrhy Brno a.s. Jsme česká firma se zodpovědným a flexibilním přístupem ke 
každému klientovi. 

Poskytujeme komplexní služby v oblasti spedice, logistiky a přepravy po celém světě a disponujeme 
vlastním vozovým parkem. 

Naše služby Vám umožní soustředit se na Vaše klienty, zatímco my se postaráme o veškeré logistické 
zabezpečení Vaší účasti na výstavě. Vaši zásilku dopravíme na veletrh a zpět, bude-li potřeba celně 
odbavíme (umíme i ATA carnety), vyložíme/naložíme, poskytneme Vám veškerou manipulační techniku 
včetně profesionálních pracovníků. Zajistíme servis při montáži/demontáži Vaší expozice, ve vlastních 
skladech  uskladníme, co bude potřeba. Neboť sídlíme v areálu výstaviště, v případě potřeby jsme u Vás na 
stánku „v cuku letu". 

Kontaktní informace:
IMMIX spol. s r.o., Výstaviště 1 (Pavilon F), 603 00 Brno 
Monika Pekaříková +420 772 122 186, +420 724 979 810
e-mail: pekarikova@immix.cz, brno@immix.cz, web: www.immix.cz

Kuehne+Nagel 
Kuehne+Nagel spol. s r.  o. byla založena v roce 1991 jako česká pobočka celosvětové spediční 
společnosti Kuehne+Nagel Group, která se svými téměř 1400 kancelářemi ve více než 100 zemích 
světa patří k předním poskytovatelům komplexních logistických služeb.

Jako jmenovaný oficiální spediční partner společnosti Veletrhy Brno a.s. zajišťujeme v areálu brněnského 
výstaviště kompletní spediční odbavení veletržních zásilek. 

Komplex našich spedičních služeb zahrnuje: 
• Mezinárodní přepravu pozemní celovozovou/sběrnou, leteckou, námořní; 
• Tuzemskou přepravu pozemní expresní/sběrnou; 
• Vykládku/nakládku výstavních exponátů, výstavního materiálu s dodáním na výstavní expozice; 
• Zajištění technických manipulací v průběhu montáže/demontáže veletrhu; 
• Skladování výstavních exponátů, manipulace s prázdnými obaly; 
• Zastupování při celním řízení, atd;

Rozsah výše uvedených služeb zajistí naše specializované kanceláře v Brně a Praze v kvalitě podpořené 
osobním přístupem také na veletrzích, výstavách a kongresech po celém světě.

Díky celosvětové síti vlastních specializovaných poboček Kuehne+Nagel a zásluhou našich zkušených 
partnerů poskytujeme garantovaný servis na míru, aby se naši zákazníci mohli koncentrovat na své 
obchodní zájmy a soustředit se na své klienty.

Kontaktní informace:
Kuehne+Nagel, spol. s r .o., Výstaviště 1 (Pavilon F, 2. patro), 603 00  Brno 
Gabriela Veselská Linhartová +420 606 765 633, +420 543 565 513
e-mail: Exposervice.brno@kuehne-nagel.com, web: www.kuehne-nagel.cz

SPEDICE
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Rychlík catering, s.r.o.
Nabízený sortiment:

•	obložené	chlebíčky,	kanapky,	chuťovky,	obložené	mísy,	ovocné	mísy,	atp.
•	hotová	teplá	jídla	-	výběr	z	naší	nabídky:

Lasagne s drcenými rajčaty, bazalkou, bešamelem a parmezánem
Vepřové medailonky na žampionech, dušená rýže
Pečené kachní prsíčko s červeným zelím a jablky, bramborový knedlík
Mix krůtích a vepřových řízečků, pařížské brambory
Grilovaný losos s máslovou zeleninou, brambory

•	zákusky,	minidezerty,	koláčky
•	domácí	brambůrky,	slané	tyčinky,	arašídy,	pečivo
•	nealkoholické	i	alkoholické	nápoje

Dále	zajišťujeme	společenské	akce,	konference,	coffee	breaky,	rauty	a	firemní	
prezentace.

Své	objednávky	můžete	uskutečnit	prostřednictvím	níže	uvedených	kontaktů:

Rychlík catering, s.r.o., Výstaviště 405/1, 603 00 Brno, pavilon A3

Zajištění cateringových akcí:
Kristýna Rychlíkova
tel.: +420 721 165 676
e-mail: info@rychlik-catering.cz

Objednávky stravenek a zásobování expozic vystavovatelů:
Šárka Mannová
tel.: +420 721 403 571
e-mail: catering@rychlik-catering.cz

CATERING
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