
Závazná přihláška na 
výstavu Naše pole

Varianty výstavní plochy

Vystavovatel
Název fi rmy            Stát

Ulice         Město     PSČ

Telefon        E-mail

Kontaktní osoba

Nabočany, 13.–14. 6. 2023, okres Chrudim
Uzávěrka přihlášek 28. 4. 2023

Pořadatel: 
Profi  Press s. r. o.
Jana Masaryka 2559/56b, 120 00 Praha 2
IČO: 27098508
DIČ: CZ27098508
Zástupce 
 Marian Mrug, obchodní ředitel, Profi  Press s. r. o.
e-mail: marian.mrug@profi press.cz
mobil: +420 724 020 322

Varianty – plochy Plocha Cena
A 25 x 40 1 000 m2 39 000 Kč
B 20 x 20 400 m2 29 000 Kč
C 10 x 10 100 m2 22 000 Kč
D 5 x 5 25 m2 9 000 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 5000 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 fi rmy pohled čelem k polním pokusům (uvedené fi rmy musí souhlasit)

vaše fi rma



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

Stroj 2

Stroj 1

Místo a datum: Jméno, fi rma:

Poznámka:
Fakturace bude realizována až po uskutečnění akce.
V případě dotazů nás kontaktujte na výše uvedených telefonních číslech

Předvádění techniky –  Lokálně cílené a variabilní aplikace kapalných látek

Typ stroje / technologie

Typ stroje / technologie

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

 variabilní a cílené 
aplikace látek

 variabilní a cílené 
aplikace látek

 systémy pro monitoring 
porostu a variabilní 
aplikaci

 systémy pro monitoring 
porostu a variabilní 
aplikaci

 využití bezpilotní 
v aplikaci kapalných 
látek

 využití bezpilotní 
v aplikaci kapalných 
látek

 minimalizace úletů 
a zásahů do cílových 
porostů

 minimalizace úletů 
a zásahů do cílových 
porostů

Značka a typové označení

Značka a typové označení

• variabilní a cílené aplikace látek, 
• systémy pro monitoring porostu a variabilní aplikaci, 
• využití bezpilotní v aplikaci kapalných látek, 
• minimalizace úletů a zásahů do cílových porostů

*Cena 3 000 Kč

*Cena 3 000 Kč

Program

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

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

Zde uložte, než přihlášku odešlete z vašeho e-mailu

Přihláška na společenský večer 13. 6. 2023 v areálu zámku Chroustovice: 
Raut (hradí pořadatelé), počet osob

Středa 13. 9. 2023
900  otevření akce
930  slavnostní zahájení
900–1000  polní snídaně u tribuny
900–1600  fi remní představování odrůd
1100–1430  2. česko-slovenské mistrovství republiky v orbě s koňským 

zápřahem
1100–1500 individuální předvádění strojů
1200–1245 komentované prohlídky demonstračních pokusů ÚKZÚZ
1200–1300   polní seminář: Lokálně cílené a variabilní aplikace kapalných látek 
1300–1430  předvádění techniky – Ukázky a předvádění strojů pro 

lokálně cílené a variabilní aplikace kapalných látek 
1600 ukončení akce

Čtvrtek 14. 9. 2023
900  otevření akce
900–1000 polní snídaně u tribuny
900–1500  fi remní představování odrůd
1100–1500 individuální předvádění strojů
1200–1245 komentované prohlídky demonstračních pokusů ÚKZÚZ
1200–1245  polní seminář: Lokálně cílené a variabilní aplikace kapalných látek 
1245–1430  předvádění techniky – Ukázky a předvádění strojů 

pro lokálně cílené a variabilní aplikace kapalných látek  
1500   ukončení akce
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