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ÚVOD

Více informací na: www.veletrhbezprekazek.cz

29.-30.5. 2020
PVA EXPO PRAHA 
Beranových 667, 199 00 Praha 9

(bezbariérový přístup)

Veletrh pro seniory a hendikepované, kteří si při této uni-
kátní události mohou prohlédnout a vyzkoušet produkty 
usnadňující každodenní život. Veletrh dále nabízí širokou 
škálu služeb a kurzů. Poskytuje informace, které jsou 
běžně obtížně dostupné jak pro samotné seniory či hendi-
kepované, tak i pro  jejich rodinné příslušníky. Na veletrhu 
se podílí řada neziskových a odborných organizací s cílem 
podpory aktivního života.

Cílem veletrhu je především pomoci těm, kteří se kaž-
dodenně potýkají s nejrůznějšími překážkami, ať už ze 
zdravotních či sociálních důvodů, a tyto překážky společ-
ně odbourat.

BEZ PŘEKÁŽEK
PRO SENIORY A HENDIKEPOVANÉ

Ambasador: Jiří Ježek (6x paralympijský vítěz)
(6x mistr světa)

http://www.veletrhbezprekazek.cz
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NA CO SE TĚŠIT?

VELETRH JE ZAMĚŘEN JAK NA PRODUKTY USNADŇUJÍCÍ KAŽDODENNÍ  
ŽIVOT, TAK SLUŽBY, KTERÉ POMÁHAJÍ ŽIVOT AKTIVNĚ PROŽÍT

• Rehabilitační a kompenzační pomůcky
• Zdravotnické pomůcky 
• Úprava automobilů pro osoby s pohybovým omezením
• Úprava domácností pro osoby s pohybovým omezením
• Informační centra s radami pro hendikepované 
• Informační centra s radami pro seniory z oblasti fyzické i psychické kondice
• Přeprava osob s omezeným pohybem
• Bezpečností systémy 
• Lázeňské a rehabilitační procedury
• Měření zdravotních hodnot
• Domovy pro seniory
• Pečovatelské služby
• Zdravotnické služby
• Výživové doplňky
• Zájmové kurzy
• Pracovní nabídky
• Doplňky do domácnosti
• Poradenské služby
• Volný čas
• Sportovní aktivity
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TYP STÁNKU PLOCHA DO 30.11.2019 OD 1.12.2019

ŘADOVÝ do 12 m2 1690 Kč / m2 1890 Kč / m2

od 13 m2 1590 Kč / m2 1790 Kč / m2

ROHOVÝ do 25 m2 1790 Kč / m2 1990 Kč / m2

od 26 m2 1590 Kč / m2 1790 Kč / m2

OSTROVNÍ do 39 m2 1990 Kč / m2 2190 Kč / m2

od 40 m2 1790 Kč / m2 1990 Kč / m2
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• Pronajatá výstavní plocha
• Logo na webu veletrhu
• Zanesení do katalogu vystavovatelů
• Pozice umístění stánku na mapce veletrhu 

 
*Ceny jsou uvedeny bez DPH

CENÍK PRONÁJMU VÝSTAVNÍ PLOCHY

Registrační poplatek: 2000 Kč

Ostrovní stánek

Řadový stánek

Rohový stánek

Součástí pronájmu je:

*Cena patrové plochy je 50% z ceny plochy
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CENÍKY PARTNERSTVÍ

GENERÁLNÍ PARTNER

GENERÁLNÍ PARTNER - 350 000 Kč 

HLAVNÍ PARTNER - 150 000 Kč 

PARTNER - 50 000 Kč

CENA: 350 000,-Kč

• Výstavní plocha o rozměru 40m² typu ostrovního stánku (možnost navýšení)
• Generální partner je jako jediný zmíněn při všech propagačních a PR aktivitách
• Logo napříč všemi propagačními materiály: 

Webové stránky veletrhu – označení generální partner 
Informační brožurka na veletrhu (náklad 15 000 ks) 
Logo na informační plachtě při vstupu na veletrh 
Logo na vstupenkách

• Reklamní banner nad vstupem do veletržních prostorů
• Firemní prezentace na pódiu - 4 vstupy po 5 min.
• Celostránková inzerce na 2. obálce informační brožurky
• Celostránková inzerce na 4. obálce informační brožurky
• Firemní prezentace v rozsahu 1/1 strany v informační brožurce
• 2 x RollUp / Banner ve vstupní hale
• Přednostní místo v katalogu vystavovatelů
• Prezentace na LCD monitorech ve vstupní hale
• Projekce na obrazovce v prostorách veletrhu
• 20 volných vstupů
• Logo na propagačním videu z veletrhu
• Zmínění ve všech tiskových zprávách napříč mediálními partnery
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HLAVNÍ PARTNER

CENA: 150 000,-Kč

• Výstavní plocha o rozměru 20m² typu ostrovního stánku (možnost navýšení)
• Logo napříč propagačními materiály: 

Webové stránky veletrhu – označení hlavní partner 
Informační brožurka na veletrhu (náklad 15 000 Ks)

• Celostránková inzerce na 3. obálce informační brožurky
• Firemní prezentace na pódiu - 2 vstupy po 5 min.
• Firemní prezentace v rozsahu 1/2 strany v informační brožurce
• 1 x RollUp / Banner ve vstupní hale
• Přednostní místo v katalogu vystavovatelů
• Projekce na obrazovce v prostorách veletrhu
• 10 volných vstupů
• Logo na propagačním videu z veletrhu

PARTNER

CENA: 50 000,-Kč

• Výstavní plocha o rozměru 9m² typu ostrovního stánku (možnost navýšení)
• Logo napříč propagačními materiály 

Webové stránky veletrhu – označení partner 
Informační brožurka na veletrhu (náklad 15 000 Ks)

• Přednostní místo v katalogu vystavovatelů
• Firemní prezentace v rozsahu 1/3 strany v informační brožurce
• Projekce na obrazovce v prostorách veletrhu
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ODBORNÍ PARTNEŘI

MEDIÁLNÍ PARTNĚŘI

zapsaný svaz spolků


