ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

TERMÍN UZÁVĚRKY
30. 08. 2018

Soutěž: TIP ROKU
SOUTĚŽÍCÍ

Obchodní jméno firmy: ….……………………………………………………………………………………………………………………………..….………………….…………………….………
Adresa:

….……………………………………….………………………… Město: ……………………….……………………………….. PSČ: ………...……….….….………………………..

IČ:

……….……………………………..………………………….…. DIČ: ……….…………………………………………………… Stát: ..….….……….……………………..…..……

Tel.:

.………………………….………………………………………................................ Fax: .................................................................................................

www:

.……………………………...…………………………………………………………………. E-mail: …………………………………………….…….……….………..….………………

Kontaktní osoba: ………………………………………….………………………………Tel.: ……………………………………….….…………………….……….………………………………...
Výše uvedené kontaktní údaje vaši firmy budou ZDARMA zapsány jako základní zápis v katalogu vystavovatelů.

DOPLNIT DO KATALOGU VYSTAVOVATELŮ ZDARMA:

NOMENKLATURA
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

pokojové rostliny
1 mladé rostliny
řezané květiny
1 semena, cibuloviny
hrnkové rostliny
1 ovoce
trvalky, letničky a dvouletky
1 kobercové trávníky
okrasné traviny
1 mobilní zeleň
vodní rostliny
1 zahradní architektura
sadové, alejové stromy
1 keramika
okrasné dřeviny
1 skleníky, foliovníky
ovocné dřeviny
1 závlahy
a jiné…………………………………………………

1
1
1
1
1
1
1
1
1

agrochemie
hnojiva, pesticidy
přípravky proti škůdcům
poradenství
floristika
floristické potřeby
floristické doplňky
školkařské potřeby
vinařské potřeby

1
1
1
1
1
1
1
1
1

zahradnické potřeby
zahradnické nářadí
zahradní technika
drobná mechanizace
expedice, doprava
služební a nákladní vozidla
zemědělská technika
zemina, substráty
software a aplikace

1
1
1
1
1
1
1
1
1

zahradní nábytek a doplňky
školství
1 svaz
zahradnická literatura a časopisy
veletrhy a výstavy
velkoobchod
maloobchod
zahradní park, centrum
LED pěstební systémy
lesnictví

ZÁVAZNĚ SE PŘIHLAŠUJEME DO SOUTĚŽE TIP ROKU VELETRHU ZELENÝ SVĚT 2018
REGISTRAČNÍ POPLATEK h Nejsem vystavovatel

3 000,-Kč

h Jsem vystavovatel

ZDARMA

h Škola ZDARMA

INFORMACE O PRODUKTU
KOMPLETNÍ NÁZEV SOUTĚŽNÍHO PRODUKTU:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
STRUČNÝ POPIS PRODUKTU:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……...………………………………………………………………………………………………………………………………………..
.…………..….…………………………………………………………………………………………………………………………….…
FOTOGRAFIE, VIDEO, DALŠÍ POPIS NEBO SCHÉMATICKÝ OBRÁZEK ZAŠLETE ELEKTRONICKY NA ADRESU: vestra@green-world.info

KATEGORIE
ROSTLINNÝ MATERIÁL

TECHNICKÝ MATERIÁL

MECHANIZACE

TECHNIKA

SOFTWARE

PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI A PREZENTACE NA VELETRHU ZELENÝ SVĚT
•

•

•
•
•

Přihlášený produkt může být na trhu maximálně dva roky nebo bude do konce stávajícího roku na trh uveden. Jedná se o inovativní a
„inspirující“ novinku.
Soutěžní produkt bude v době veletrhu ZelenýSvět prezentován v divácké soutěži v hale A1 na brněnském výstavišti. Produkt musí být
dopraven na veletrh nejpozději v den montáže, a to ve středu 05.09.2018 /08:00-20:00/. Podmínky montáže včetně povolení vjezdu obdrží
soutěžící od pořadatele. V případě, že nelze produkt dovést či vystavit, vystaví se k prezentaci jeho obrazová forma. V době demontáže, a to
v pátek 07.09.201 8 /17:00-19:00/, si můžete Váš produkt odvézt.
Podle pořadí došlých přihlášek bude produkt zapsán na webových stránkách www.green-world.info v kategorii Tip roku veletrhu ZelenýSvět,
kde bude současně probíhat anketa.
Nevystavující soutěžící musí předem uhradit registrační poplatek 3000,- Kč bez DPH 21 %. Pořadatel je plátcem DPH. Vystavovatelé veletrhu
neplatí registrační poplatek za účast v soutěži.
Pořadatel zajistí porotu, která způsobem bodování, vybere vítěze soutěže. Porotce ohodnotí produkt body 1-10. Produkt s největším počtem
bodů se stane Tipem veletrhu Zelený Svět. Vítěz získá hodnotnou cenu.

V…………………………..…………….dne………..…………….…………2018

……………..…………....…………………………………………………………
razítko a podpis odpovědné osoby

POŘADATEL U ZS2016: VESTRA tina et veri, Měnín 81, 664 57 Měnín, ČR, Technické zázemí: mobil +420 775 568 640, e-mail: vestra@green-world.info, www.green-world.info

