
Informace pro vystavovatele: 

Novinkou pro letošní rok bude změna otevírací doby pro veřejnost a s tím 
související společenský večer pro partnery výstavy. Reagujeme na četné
žádosti z řad veřejnosti ohledně pátečního času ukončení výstvy. V pátek
bude výstava probíhat od 13:00 do 24:00 a po celou dobu budou 
návštěvníci ochutnávky hradit. Odpadá tedy rozlévání ochunávek zdarma. 
Slibujeme si od toho zvýšení návštěvnosti a tím pádem i větší zisk vinařů. 
Partneři výstavy a zvaní hosté obdrží od organizátorů přednabité čipy.

Čtvrtek 11.4.2019 - Od 17:00 do 19:00 možnost příjezdu, vyložení materiálů, vybudování výstavního prostoru. Příjezd 

je možný k zadnímu vchodu Domu kultury kvůli vyložení věcí, poté je nutné prostor u zadního vchodu opustit. 

Pátek 12.4.2019 - Od 9:00 - možnost příjezdu, vyložení materiálů, vybudování výstavního prostoru do 13:00, kdy 

začíná výstava pro veřejnost. Příjezd je možný k zadnímu vchodu Domu kultury kvůli vyložení věcí, poté je nutné 

prostor u zadního vchodu opustit. Tento prostor neslouží k parkování a bude pod dohledem Policie ČR a déle stojící 

vozy pokutovat. K dispozici máme celé parkoviště „U Hvězdárny“, které je vzdálené od Domu kultury cca 200m a u 

budovy soudu, také 200m. Pro vystavovatele, kteří si objednali lednici, bude připravena na jejich výstavních 

prostorech. Ke každému výstavnímu prostoru bude přiveden el. proud pro vlastní potřebu. Led bude nachystán u 

zadního vchodu Domu kultury. Výstava probíhá v pátek od 13:00 do 24:00 a v sobotu 10:00 do 19:00 pro veřejnost.

V letošním roce bude opět hrazení ochutnávek pomocí  čipů NFC. Na každém výstavním 
prostoru bude instalován tablet se systémem zápisu na čip, který bude mít každý návštěvník u 
sebe. Každý vystavovatel bude mít v tabletu připraven svůj vlastní sortiment vín. Degustační virtuální 
žeton bude za cenu 10,-/ žeton, vinařům zpět se bude proplácet nově 7,-/ žeton, tedy 70% 
částky. Při prodeji celých lahví a potravin bude propláceno 80%. Každý návštěvník si čip nabije 
příslušnou částkou a na stáncích vinařů se mu bude částka odečítat dle ceny ochutnávky, kterou 
si sami určíte.  

Sobota 13.4.2019 - Druhý den výstavy začíná v 10:00, výstavní stánky zůstávají stejně jako v pátek. Po skončení        

programu, výstavy (cca v 19:00) je možné opět zajet vozem k zadnímu vchodu. 

V případě nějakých dotazů mě neváhejte kontaktovat. 

Kontaktní osoba: 

Petr Vaňkát 

ORTOPEDICKÉ CENTRUM s.r.o. 

Tel.: 739630748 

Email: vankat@ortopedicke.centrum.cz 

Adresa konání výstavy:  Dům kultury v Litoměřicích, Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice 

mailto:vankat@ortopedicke.centrum.cz

