Hanušovice, 30. 4. 2012

tajmenice sdružení

Vážení kolegové,
dovolte mi, abych Vás informovala o přípravách na výstavu Země živitelka 2012, která se
koná v termínu 30. 8. - 4. 9. 2012. Prezentace MAS bude nově v letošním roce realizována v

pavilonu Z. V tomto pavilonu se budou prezentovat následující organizace: CSV, MMR, NS
MAS ČR, SPOV, AK ČR, ARZ, NSRV, NSS MAS, MAS z ČR a SR, případně další zahraniční
partneři CSV.
K dispozici bude venkovní plocha 507 vedle pavilonu Z, kde budou umístěny prodejní a
propagační stánky jako venkovská tržnice a venkovská hospoda.
U pavilonu Z bude umístěno podium pro kulturní vystoupení, které zabezpečuje již tradičně
SPOV ČR po celou dobu výstavy.
Večer venkova se uskuteční v pátek 31. 8. 2012, náplní bude opět neformální setkání MAS,
spolupracujících organizací a zástupců ministerstev. Bude možné ochutnat regionální
potraviny a pochutiny. Pokud byste se chtěli zapojit do příprav a přivést vaše regionální
speciality, prosím informujte mne předem, kvůli zajištění případného uskladnění. Pokud
byste měli návrhy na doprovodný program večera, prosím zasílejte návrhy předem
z důvodu organizace.
V průběhu výstavy bude možné využít konferenční prostor, který je v zázemí hlavního
stánku. Prostor bude poskytnut na jednání pracovních skupin, jednání Výboru, doprovodné
informační schůzky KS MAS apod. Program bude upřesněn před konáním výstavy, pokud
byste měli zájem využít prostor v termínu od neděle do úterý, prosím informujte mne
předem. Kapacita je plánována na cca 35 osob.
V pavilonu budou implicitně umístěny MAS dle krajských sdružení. Počet stánků za KS
nebude předem omezen, ale může být upraven v návaznosti na přihlášené MAS. V rámci
jejich expozic se mohou prezentovat MAS ze Slovenska. Pokud máte partnery ze zahraničí a
chtěli byste společně vystavovat, prosím upozorněte na to v předstihu. Finální vizualizace
rozmístění stánků bude upřesněna dle počtu přihlášených MAS a počtu požadovaných
stánků. Každá přihlášená MAS bude mít k dispozici 2 ks vystavovatelských průkazů. Další
průkazy je možné objednat dle pokynů Výstaviště České Budějovice.

Upozorňujeme, že expozice musí být obsazena po celou dobu výstavy.
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Pro prezentaci regionálních značek nebudou v pavilonu vyčleněny samostatné stánky.
Prezentace a prodej bude možný na stáncích v rámci prezentace MAS. Tradiční dřevěné
stánky budou umístěny podél spojovací trasy pavilonů Z / T a dále podél venkovní plochy
507. Předpokládaný počet stánků je 30 ks. Bude možný prodej řemeslné výroby a
regionálních produktů za podmínky splnění hygienických požadavků na daný produkt. Tito
vystavovatelé také obdrží vystavovatelský průkaz v počtu 2 ks na stánek. Z důvodu
omezené kapacity je nutné se přihlásit co nejdříve. Předběžně má každá značka rezervovaný
jeden stánek.

Venkovní stánek musí být využit po celou dobu trvání výstavy.
V příloze Vám zasílám závaznou návratku k účasti na výstavě, která bude sloužit také jako
objednávka a podklad k fakturaci. Návratku zasílají a poplatek hradí všechny účastnící se
MAS z České i Slovenské republiky.

Poplatek za vystavování je letos navýšen na 1 200,- Kč na MAS za expozici
v pavilonu a 500,- Kč (700,-Kč) za venkovní stánek.
Návratky zasílejte emailem nebo poštou do 10. 6. 2012.
V rámci poplatku bude zajištěno pro vystavovatele vybavení na jeden stánek: výstavní pult,
dvě židle, stolek. NS MAS ČR nebude zajišťovat další objednávku vybavení stánků
nábytkem. Posílám Vám formulář pro objednání přímo na výstaviště, který je nutné vyplnit
a odeslat na adresu výstaviště nejpozději do 10. 6. 2012. Obrazová příloha nábytku je na
www.nsmascr.cz.
Zápis do katalogu si zajistí každá MAS či regionální značka sama. Učiňte tak jako
spoluvystavovatel NS MAS ČR na formuláři přihlášky výstaviště, který je v příloze tohoto emailu. Požadavek na zápis do veletržního katalogu je nutné odeslat nejpozději do 10. 6.
2012 na adresu výstaviště poštou nebo naskenovanou emailem. Upozorňuji, že zdarma je
40 znaků. Nad tento limit jde již o hrazenou reklamu. Logo MAS je také zpoplatněno. Do
přihlášky výstaviště uvádějte jako vystavovatele NS MAS ČR a pro katalog Vaši MAS.
Nevyplňujte metry a další data, ty jsou předmětem návratky NS MAS ČR.
Ještě jednou upozorňuji na nutnost fyzického zajištění stánku. Každý stánek musí být
zajištěn po celou dobu výstavy. V žádném případě není možné pouze dodat poster,
banner nebo letáky. Proto navrhujeme využít kombinaci s další MAS nebo prezentaci
krajů.
Veškeré Vaše dotazy zasílejte na o.spikova@nsmascr.cz nebo volejte na tel. 602 832 880.
O průběhu příprav a doprovodném programu budete informováni průběžně. Veškeré
podklady budou k dispozici také na stránkách www.nsmascr.cz.
S pozdravem,
Mgr. Olga Špiková, tajemnice NS MAS ČR

