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Věc

Informace pro MAS k prezentaci na veletrhu Země živitelka 2014

Vážení kolegové,
dovolte mi, abych Vás informovala o přípravách na výstavu
Země živitelka 2014, která se koná od čtvrtka 28. 8. do úterý 2. 9. 2014
Prezentace MAS bude opět realizována v pavilonu Z za podpory MZe – CSV. V tomto pavilonu se
předpokládá prezentace partnerských organizací: CSV, MMR, NS MAS ČR, SPOV ČR, ARZ, NSRV, NSS
MAS, MAS z ČR a SR, případně další partneři CSV.
K dispozici bude také venkovní plocha 507 vedle pavilonu Z, kde budou umístěny tradiční dřevěné
stánky jako venkovská tržnice a s ní související odpočinkové místo venkovská hospoda, nově bude
zahrnuta i putovní výstava Má vlast 2014. U pavilonu Z bude tradičně umístěno podium pro kulturní
vystoupení, které zabezpečuje SPOV ČR za podpory MMR.
Večer venkova se uskuteční v pátek 29. 8. 2014, jeho účelem je neformální setkání zástupců
partnerů CSV, MAS a dalších partnerských a spolupracujících organizací. Bude možné ochutnat
regionální potraviny a produkty.
Předem děkujeme za případné zapojení a představení vašich regionálních specialit. Doprovodným
programem bude vyhlášení Fotografické soutěže, kde budou vyhlášena první tři místa v kategoriích
„Příroda“, „Lidé na venkově“ a „Projekty Programu rozvoje venkova“ a celkový vítěz soutěže.
Expozice bude rozložena dle předem určeného návrhu – celkem 13 krajských stánků a 1 stánek
projektu spolupráce s MAS ze Slovenska (podobně jako v roce 2013). Stánky budou vybaveny
3 pulty, 3 barovými stoličkami, 3 stoly a 10 židlemi. Za stánky bude společné zázemí s lednicí pro
každý stánek, společným umyvadlem a úložným prostorem. Rozmístění bude upřesněno
v připravovaném návrhu.
Nábytek a zařízení nad rámec připravované expozice je nutné si objednat co nejdříve samostatně viz
objednávkový blok v odkazech.
Každá přihlášená MAS bude mít k dispozici 2 ks vystavovatelských průkazů. Každý venkovní stánek
bude mít k dispozici 2 ks vystavovatelských průkazů. Další průkazy je možné objednat dle pokynů
Výstaviště České Budějovice viz objednávkový blok v odkazech.
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Pro prezentaci regionálních značek nebudou v pavilonu vyčleněny samostatné stánky. Prezentace a
případný prodej regionálních výrobků bude možný na stáncích v rámci prezentace MAS. Tradiční
dřevěné stánky budou umístěny podél spojovací trasy pavilonů Z a T a dále podél venkovní plochy
507. Předpokládaný počet stánků je 24 ks.
Z důvodu omezené kapacity je potřeba se přihlásit co nejdříve. Je nutné nahlásit sortiment u všech
vystavovatelů, který bude ze strany NS MAS odsouhlasen.
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Upozorňujeme, že expozice a venkovní stánek musí být obsazeny po celou dobu výstavy.
Pokud nebude, budeme nuceni přistoupit k finančním postihům.
V příloze Vám zasílám závaznou návratku k účasti na výstavě, která bude sloužit také jako
objednávka a podklad k fakturaci a současně souhlas s případnou pokutou při nedodržení podmínek.
Návratku zasílají a poplatek hradí všechny účastnící se MAS z České i Slovenské republiky.

Poplatek za prezentaci a propagaci je ve výši 1 200 Kč za MAS
a 1 000 Kč za venkovní stánek.
Návratky zasílejte emailem do 2. 6. 2014 jinak nebude možné zajistit průkazy.
Zápis do katalogu si zajistí každá MAS samostatně. Učiňte tak jako spoluvystavovatel NS MAS ČR na
formuláři přihlášky výstaviště, který je v příloze tohoto e-mailu. Požadavek na zápis do veletržního
katalogu je nutné odeslat nejpozději do 2. 6. 2014 naskenovanou emailem na info@vcb.cz.
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 název
přihlašované MAS. Nevyplňujte metry a další data, ty jsou předmětem návratky NS MAS ČR za celý
pavilon.
V pavilonu Z budou vytvořeny uzamykatelné skladové prostory v oblasti mezipatra, pokud budete
chtít těchto prostor využít, informujte mne.
V žádném případě nebude možné parkování u pavilonu Z (mimo půjčovny koloběžek). Pokud budou
chtít prodejci parkovat v rámci areálu výstaviště, musí postupovat dle pokynů výstaviště (viz pokyny
na webu).
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. Pokud
nebude, budeme nuceni přistoupit k pokutě ve výši 3 000,- Kč.
Veškeré Vaše dotazy zasílejte na o.spikova@nsmascr.cz nebo volejte na tel. 602 832 880.
O průběhu příprav expozice a doprovodném programu budete informováni průběžně. Veškeré
podklady jsou k dispozici také na stránkách:
-

http://nsmascr.cz
http://nsmascr.cz/dokumenty/dokumenty-akce/zeme-zivitelka/zeme-zivitelka-2014/

Informace z Výstaviště české Budějovice:
-

http://www.vcb.cz/kalendar/181-zeme-zivitelka
http://www.vcb.cz/kalendar/181-zeme-zivitelka/objednavkovy-blok

Předem děkuji za zasílání námětů na doprovodný program.
S pozdravem
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