
Záväzná prihláška na 
Celoslovenské dni poľa

Varianty výstavnej plochy

V celom areáli výstaviska nie je možné používať vlastné elektrocentrály.

Vystavovateľ
Názov fi rmy            Štát

Adresa: Ulica        Mesto     PSČ

Telefón        E-mail

Kontaktná osoba      IČO      DIČ

Kontaktný e-mail pre zaslanie faktúry:

Dolná Krupá, 7.–8. 6. 2022
Uzávierka prihlášok pre objednávku výstavnej plochy: 30. 4. 2022

Usporiadateľ:
Profi  Press SK s. r. o., Dlhá 25,  949 01 Nitra

IČO: 45348723, DIČ: 2022953823

Zástupca pre poľnohosp. techniku: 
Bc. Alena Štefeková 
e-mail: alena.stefekova@profi press.sk
mobil: 0903 616 641

Manažér výstavy: 
Ing. Peter Hudec 

e-mail: peter.hudec@profi press.sk 
mobil: 0948 955 951

Kontaktná osoba – stravné lístky: 
  Ing. Petra Poláková
e-mail: petra.polakova@profi press.sk
mobil: 0903 555 538

Varianty – plochy Plocha výstavná Na predvádzanie Cena za plochu

A0 – VÝSTAVNÁ PLOCHA + SPOLOČNÉ PREDVÁDZANIE TECHNIKY 25 x 50 m 840 €

A1 – VÝSTAVNÁ PLOCHA + PLOCHA na INDIVIDUÁLNE PREDVÁDZANIE TECHNIKY 25 x 50 m 25 x 70 m 840 €

A2 – VÝSTAVNÁ PLOCHA 25 x 50 m 780 €

A3 – VÝSTAVNÁ PLOCHA + PLOCHA na INDIVIDUÁLNE PREDVÁDZANIE TECHNIKY 15 x 50 m 15 x 70 m 680 €

B – VÝSTAVNÁ PLOCHA 10 x 20 m 570 €

C – VÝSTAVNÁ PLOCHA 5 x 10 m 280 €

Rozvod elektrickej energie pre výstavné plochy A a B 110 €

Variant A0 Variant A1 Variant A2 Variant A3 Variant B Variant C 
Objednávka výstavnej expozície

Plánik  výstavného a predvádzacieho areálu 
(v spodnej časti sú umiestnené pokusné políčka, horná časť je vyhradená pre vystavovateľov a predvádzanie techniky)



V cene VÝSTAVNEJ PLOCHY je zahrnuté:
 Stráženie stánkov a techniky bezpečnostnou agentúrou
 Poistenie akcie
 Elektronická pozvánka na výstavu s logom fi rmy, propagačné materiály
 Poukážky na občerstvenie pre vystavovateľov

Prihláška na spoločenský večer v AREÁLI MEDOLANDIE, Dolná Krupá od 19,00 hod.
Slávnostné občerstvenie (hradia usporiadatelia), počet osôb

Poznámka:
Vystavovateľ sa zaväzuje uhradiť faktúru za prenájom výstavnej plochy v dobe splatnosti faktúry.
V prípade otázok nás kontaktujte na vyššie uvedených telefónnych číslach.

Uložit Uložený súbor pošlite v prílohe na obidve mailové adresy: 
alena.stefekova@profi press.sk a petra.polakova@profi press.sk

TU potvrdiť pred odoslaním prihlášky 
z Vášho mailu:

Mám záujem využiť štandardné PRIPOJENIE ELEKTRICKEJ ENERGIE za PRÍPLATOK + 110 € 
k cene za výstavnú plochu C:

Rozvod elektrickej energie

Požadujem SILNEJŠIE PRIPOJENIE el. energie – ZÁSUVKU 400 V za PRÍPLATOK + 40 € 
k štandardnému pripojeniu:

Prosíme uviesť v prípade záujmu POČET DOOBJEDNANÝCH STRAVNÝCH LÍSTKOV + NÁPOJOV, 
ktoré sa budú faktúrovať nad rámec stravných lístkov zahrnutých v cene výstavnej plochy:

K jednotlivým VÝSTAVNÝM PLOCHÁM sú v cene výstavnej plochy poskytnuté STRAVNÉ LÍSTKY GRÁTIS: 
VÝSTAVNÁ PLOCHA A0 a A1 – 10 lístkov na jedlo + 10 lístkov na nápoj, VÝSTAVNÁ PLOCHA A2 – 9 lístkov 
na jedlo + 9 lístkov na nápoj, VÝSTAVNÁ PLOCHA A3 - 8 lístkov na jedlo + 8 lístkov na nápoj, VÝSTAVNÁ 
PLOCHA B – 7 lístkov na jedlo + 7 lístkov na nápoj, VÝSTAVNÁ PLOCHA  C – 5 lístkov na jedlo + 5 lístkov 
na nápoj.

DOOBJEDNANÉ JEDLO (5 € /1 ks) DOOBJEDNANÝ NÁPOJ (1,5 € /1 ks)ks ks

Prosíme uviesť SPOTREBIČE, ktoré plánujete mať na svojej výstavnej expozícii (stačí vymenovať napr. 
chladnička, notebook, rýchlovarná kanvica a pod.):

TÉMA VÝSTAVY – Technológie pásového obrábania pôdy STRIP-TILL
A0 – do spoločného predvádzania techniky je možné prihlásiť maximálne 1 stroj.

Spoločné predvádzanie strojov od 11,00 hod. do 15,00 hod.

Názov predvádzaného stroja Šírka záberu stroja  (m)

Firma X Firma Firma Y

Požiadavka na umiestnenie plochy vedľa fi rmy XY

Požadované umiestnenie fi riem vedľa seba musí byť obojstranne potvrdené, v opačnom prípade nebude môcť 
byť akceptované.
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