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Vystavovatel
Název firmy

Stát

Ulice

Město

Telefon

E-mail

PSČ

Kontaktní osoba

Varianty výstavní plochy
Varianty – plochy
A 25 x 40
B 20 x 20
C 10 x 10
D5x5

Plocha
1 000 m2
400 m2
100 m2
25 m2

Cena
35 000 Kč
24 000 Kč
15 000 Kč
8 000 Kč

Objednávka výstavní expozice (pro varianty A, B, C je v ceně zahrnut přívod elektřiny na výstavní expozici)

Varianta A

Varianta B

Varianta C

Varianta D*

*Pro varianty D je možné objednat přívod elektřiny za příplatek 4000 Kč.
V celém areálu výstavy není možné používat benzínové elektrocentrály.
Pokud máte konkrétní požadavek na sousedního vystavovatele a požadavek je oboustranný,
vyplňte zde. POZOR: vždy se musí jednat o stejně velkou variantu výstavní plochy.
Požadavky na umístění vaší plochy vedle firmy pohled čelem k polním pokusům (uvedené firmy musí souhlasit)
vaše firma

Předvádění techniky – Stroje pro cílenou aplijaci kapalných a pevných hnojiv
•
•
•
•
•
•

přesná aplikace kapalných látek k osivu u úzkořádkových a širokořádkových plodin
cílená zonální aplikace kapalných a pevných látek do půdy při kultivaci během vegetace
pásové aplikace na řádek a do meziřádku konvenčními postřikovači
cílená zonální aplikace kapalných a pevných látek při základním zpracování půdy
snížení spotřeby pesticidů a hnojiv na základě cílených a pásových aplikací
efektivní aplikace pomocných látek a bioagens v konvenčním a ekologickém zemědělství

* Poplatek za předvádění strojů nezahrnuje výstavní plochy A, B.

Stroj 1
Typ stroje / technologie

Značka a typové označení
*

Cena 3 000 Kč

Variabilní aplikace hnojiv
a ochranných látek

Variabilní hloubka
zpracování půdy

Stroj 2
Typ stroje / technologie

Telematika

Autonomní a robotické systémy
v rostlinné výrobě

Značka a typové označení
*

Cena 3 000 Kč

Variabilní aplikace hnojiv
a ochranných látek

Variabilní hloubka
zpracování půdy

Telematika

Autonomní a robotické systémy
v rostlinné výrobě

V ceně je zahrnuto:
Ostraha stánků a techniky bezpečnostní agenturou
 Pojištění akce
 Elektronická pozvánka na akci s logem firmy
 Poukázky na občerstvení ve VIP stanu v závislosti na velikosti objednané výstavní plochy


Přihláška na společenský večer 14. 6. 2022 v areálu zámku Chroustovice:
Raut (hradí pořadatelé), počet osob
Poznámka:
Fakturace bude realizována až po uskutečnění akce.
V případě dotazů nás kontaktujte na výše uvedených telefonních číslech
Místo a datum:

Jméno, firma:

Zde uložte, než přihlášku odešlete z vašeho e-mailu

Uložit

Uložený soubor pošlete v příloze e-mailu na adresu:
marian.mrug@profipress.cz

Program
ÚTERÝ 14. června 2022
900
otevření akce
930
slavnostní zahájení
900–1000
polní snídaně u tribuny
900–1600
ﬁremní představování odrůd
1100–1500 individuální předvádění strojů
1200–1245 komentované prohlídky demonstračních pokusů ÚKZÚZ
1200–1300 polní seminář: Cílené zonální aplikace kapalných a pevných
látek v konvenčním a ekologickém zemědělství
1300–1430 předvádění techniky – Ukázka a předvádění strojů pro systémy
cílených aplikací kapalných a pevných látek
1600
ukončení akce

STŘEDA 15. června 2022
900
otevření akce
900–1000
bezplatná snídaně u tribuny
900–1500
ﬁremní představování odrůd
1100–1500 individuální předvádění strojů
1200–1245 komentované prohlídky demonstračních pokusů ÚKZÚZ
1200–1245 polní seminář: Cílené zonální aplikace kapalných a pevných látek
v konvenčním a ekologickém zemědělství
1245–1430 předvádění techniky – Ukázka a předvádění strojů pro systémy
cílených aplikací kapalných a pevných látek
orientačně 1500
tombola – u tribuny, ukončení akce

Slavnostní zahájení a polní seminář můžete sledovat v přímém přenosu na www.tvzemedelec.cz

