Pozvánka pro vystavovatele na veletrh f.re.e
Mnichov-výstaviště: 16. - 20.2.2022

Vážení obchodní přátelé,
dovolujeme si Vás pozvat k aktivní účasti na mezinárodního veletrhu f.re.e největším bavorském veletrhu pro cestování a volný čas.
Na začátku sezóny nabízí veletrh f.re.e ideální platformu pro setkání s aktivním a
po cestování hladovým publikem, které se již těší na vaše nabídky pro rok 2022.
Očekáváme opět přes 130 000 návštěvníků. Zaregistrujte se - pohodlně online a zajistěte si požadované umístění. Fáze plánování ploch začíná po 1. červenci.
Nemůžeme se dočkat, až se s Vámi opět osobně setkáme.

Agentura CzechTourism zařadila
opět tento veletrh do seznamu
podporovaných akcí a
zarezervovala výstavní plochu.

Cenové podmínky účasti:
A/ V rámci společné české expozice agentury CzechTourism
Všichni zájemci o tuto formu účasti prosím kontaktujte organizační pracovnici:
Pavla Blažková, blazkova@czechtourism.cz, Tel.: 221580434
B/ Vlastní samostatnou expozicí:
Nájemné výstavní plochy, řadová : EUR 117,-/m2
Nájemné výstavní plochy, rohová : EUR 124,-/m2
Nájemné výstavní plochy, ze tří stran obchozí : EUR 130,-/m2
Nájemné výstavní plochy, ze čtyř stran obchozí: EUR 137,-/m2
Jednorázový povinný zápis do katalogu a online médií: EUR 190,Odpady + AUMA poplatek: EUR 3,60/m2
Přehledné oborové uspořádání veletrhu dle těchto oborů:
Cestování / Caravanning / Camping / Cruises & Boat trips / Outdoor sports / Vodní
sporty / Cykloturistika / Zdraví & Wellness

Online nezávazná přihláška k účasti.
Doporučená uzávěrka přihlášek: 30.6.2021
Stornopodmínky veletrhu: Přihlášení na veletrh je nezávazné, závazným se
stane až po potvrzení výstavní plochy vystavovatelem (září-říjen). Pokud poté
vystavovatel stornuje účast, musí uhradit 25% účastnického poplatku. Pokud
veletrh stornuje veletržní správa, vrátí vystavovateli již uhrazené poplatky.
Cestovní omezení pro vystavovatele Vystavovatel má právo odstoupit od účasti,
pokud existuje úřední nařízení, podle kterého nikdo ze země, ve které má
vystavovatel sídlo, kdykoli během šesti týdnů před prvním dnem konání veletrhu,
nemůže vstoupit do Německa, nebo kdokoli, kdo vstupuje do Německa ze země,
ve které má vystavovatel sídlo, musí jít ihned po vstupu do karantény.
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