GAUDEAMUS NITRA 2020
CENNÍK VÝSTAVNÝCH EXPOZÍCIÍ A SÚVISIACICH SLUŽIEB
PRI OBJEDNÁVKE DO 16. 6. 2020 PLATÍ CENY ZVÝHODNENÉ O 20 %,
UVEDENÉ V TOMTO CENNÍKU!
PRIHLÁSENIE VYSTAVOVATEĽA NA VEĽTRH A PRENÁJOM VÝSTAVNEJ PLOCHY
Názov služby

Jednotka

EUR bez DPH

Registračný poplatok

1 expozícia

63,-

Prenájom výstavnej plochy vrátane výstavby expozície

1 m2

112,-

Prenájom výstavnej plochy bez výstavby expozície

1 m2

93,-

Registračný poplatok hradí každý vystavovateľ, ktorému je pridelené číslo expozície. Výška poplatku nie je závislá na veľkosti expozície. Vystavovateľ je v cene registračného
poplatku zaradený do všetkých registrov na www.gaudeamus-sk.sk, v tlačenom i elektronickom katalógu a mobilnej aplikácii Gaudeamus Guide. Vystavovatelia
registrovaní do 16. 6. 2020 sú zaradení do propagačného katalógu veľtrhu.
Cena za prenájom výstavnej plochy vrátane výstavby zahŕňa: prenájom plochy, prenájom a stavbu konštrukcie expozície (systém OCTANORM), límec, osvetlenie expozície
bodovými svetlami, jeden stôl, dve stoličky, stojan na prospekty, dve voľné vstupenky pre vystavovateľov. Uvedenú výbavu expozícia obsahuje na každých 6 m2, pri hĺbke
expozície 2 m alebo na každých 9 m2, pri hĺbke expozície 3 m. Expozícia o ploche 4 m2, obsahuje v základnej výbave: osvetlenie, jednu stoličku, stojan na prospekty,
jeden voľný vstup do areálu výstaviska. Ďalej cena expozície štandardne zahŕňa: koberec na celú plochu expozície označenie expozície číslom a n ázvom vystavovateľa,
generálne upratovanie pred zahájením výstavy, denné upratovanie expozície.
Tvar, veľkosť a výšku expozície konzultujte s dodávateľom. Dodávateľ si vyhradzuje právo veľkosť výstavnej plochy primerane zväčšiť alebo zmenšiť, v súlade
s priestorovým členením výstavy, nie však o viac ako 5% objednané plochy. Výstavbu vlastné expozície môžete vykonať na základe vopred schválenej projektovej
dokumentácie, ktorá musí obsahovať zoznam použitých materiálov. Expozícia musí spĺňať všeobecne platné bezpečnostné a požiarne predpisy.

SPRIEVODNÝ PROGRAM VEDA PRE ŽIVOT A KOMUNIKAČNÉ ZÓNY
Názov služby
Jednotka
Prenájom výstavnej plochy v sprievodnom programe "Veda pre život"d ddddddddddddd
1 m2
Prezentácia v komunikačnej zóne

EUR bez DPH
48,-

1 m2

20,-

Cieľom sprievodného programu je prezentovať zaujímavé vedecké poznatky, ich uplatnenie v každodennom živote a prakticky je predviesť. Budúci študenti sa v rámci
tohto sprievodného programu môžu zoznámiť so zaujímavou technikou a jej vlastnosťami, prírodnými procesmi, fyzikálnymi alebo chemickými javy, ktorým sa môžu
v priebehu štúdia naučiť.
Sprievodného programu "Veda pre život" sa môžu zúčastniť len tí vystavovatelia, ktorí majú objednanú expozíciu o ploche 18 a viac m2. Expozícia sprievodného programu
je určená na prezentáciu vedeckých poznatkov, technológií, pokusov, exponátov a pod. Expozícia sprievodného programu môže byť umiestnená oddelene od hlavnej
expozície vystavovateľa, alebo môže k hlavnej expozícii vystavovateľa priliehať. Expozícia sprievodného programu musí byť vždy označená logom sprievodného programu
Veda pre život. Maximálna veľkosť plochy expozície sprievodného programu je obmedzená na 1/3 veľkosti plochy hlavnej expozície vystavovateľa zaokrúhlená na celé
m2 nahor. Napríklad pri minimálnej veľkosti hlavnej expozície 18 m2 je maximálna veľkosť expozície sprievodného programu ďalších 6 m2.
Komunikačné zóny sú určené pre komunikáciu a organizovanie rôznych aktivít so študentmi. Zóny sú vybavené stolmi a stoličkami podľa veľkosti. V zónach nie je
povolené umiestňovať konštrukcie a exponáty. Objednať je nutné vždy celú plochu zóny. Vystavovateľ zodpovedá za udržiavanie poriadku vo svojej zóne. Komunikačné
zóny možno objednať za predpokladu, že plocha základnej expozície vystavovateľa je min. 25 m2.

VÝBAVA ŠTANDARDNÝCH EXPOZÍCIÍ
Názov služby

Jednotka

EUR bez DPH

Zhrňovacie dvere do spoločného zázemia ddd

1 ks

131,-

Zhrňovacie dvere do vlastného zázemia

1 ks

76,-

Bodové svetlo

1 ks

30,-

Zásuvka pre bežné spotrebiče do 0,5 KW

1 ks

108,-

Drez a ohrievač vody

1 ks

150,-

Stôl 80x80 cm

1 ks

22,-

Stolička

1 ks

20,-

Stolička barová

1 ks

39,-

Vešiak stojanový

1 ks

16,-

Regál s policami

1 ks

30,-

Stojan na prospekty

1 ks

24,-

Montovaný pult 50x50x110 cm

1 ks

44,-

Montovaný pult 100x50x80 cm

1 ks

50,-

Montovaný pult 100x50x110 cm

1 ks

56,-
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CENNÍK VÝSTAVNÝCH EXPOZÍCIÍ A SÚVISIACICH SLUŽIEB
Odpadkový kôš

1 ks

7,-

Ľadnička 175 L

1 ks

60,-

Dataprojektor

1 deň

120,-

Projekčné plátno 150x150 cm

1 deň

20,-

Televízia LCD uhlopriečka 20“

1 deň

60,-

Televízia LED uhlopriečka 50“

1 deň

140,-

1 ks

60,-

Držiak TV na stenu
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SLUŽBY PRE EXPOZÍCIE KTORÝCH VÝSTAVBU SI ZAISŤUJE VYSTAVOVATEĽ
Názov služby

Jednotka

EUR bez DPH

Koberec bez položenia

1 m2

10,-

Položenie koberca

1 m2

8,-

Generálne upratovanie expozície

1 m2

5,-

Denné upratovanie expozície v priebehu výstavy

1 m2

6,-

Farbu koberca je nutné vybrať podľa vzorkovníka. Cena zahŕňa dodávku koberca do haly, jeho narezanie a nalepenie na podlahu haly.RddddddddddddddddddddddRR

TECHNICKÉ PRÍVODY
Názov služby

Jednotka

EUR bez DPH

Pripojenie k internetu 20 Mb/s

1 ks

76,-

Prívod vody a odpadu

1 ks

260,-

Prívod elektrickej energie 1 kW

1 ks

104,-

Prívod elektrickej energie 3 kW

1 ks

144,-

Prívod elektrickej energie 5,5 kW

1 ks

204,-

Prívod elektrickej energie 9 kW

1 ks

308,-

Prívod elektrickej energie 15 kW

1 ks

408,-

Elektrický rozvádzač do 15 kW

1 ks

81,-

Revízia elektroinštalácie (povinný úkon)

1 ks

64,-

Cena elektrického prívodu zahŕňa elektrický prívod a spotrebu elektrickej energie za celú dobu výstavy. Cena rozvádzača zahŕňa inštaláciu a prenájom rozvádzača po celú
dobu výstavy. Na rozvádzači a prívodu musí byť vykonaná revízia po inštalácii rozvodov! Cena za prívod vody a odpadov obsahuje vodné a stočné, neobsahuje prenájom
kuchynskej linky ani drezu, tiež neobsahuje pripojenie zariadení vystavovateľa.

ZAVESOVANIE PÚTAČOV ZO STROPU HALY
Názov služby

Jednotka

EUR bez DPH

1 Závesný bod, vrátane zdvíhacie kladky

1 ks

139,-

2 Závesné body, vrátane zdvíhacie kladky

1 ks

273,-

4 Závesné body, vrátane zdvíhacie kladky

1 ks

546,-

6 Závesných bodov, vrátane zdvíhacie kladky

1 ks

820,-

1 bm

62-

ALUR rampa

Cena obsahuje zhotovenie závesu vrátane zdvíhacie kladky a jeho odstránenie po akcii. Zavesenie pútačov vykonáva vystavovateľ. Presné umiestnenie závesu sa odvíja
od umiestnenia kotviacich bodov. Vhodný spôsob zavesenia prosím konzultujte s dostatočným predstihom s organizátorom veľtrhu. Konštrukcia Alur slúži na upevnenie
textilných a iných pútačov z ľahkých materiálov. Cena zahŕňa prenájom konštrukcie v požadovanej dĺžke a tvaru a jej upevnenie na závesné body. Upevnenie pútačov
na konštrukciu vykonáva vystavovateľ.
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PREDNÁŠKY, SÁLA PRE 200 OSÔB
Názov služby

Jednotka

EUR bez DPH

Prednáška 10 minút (pásmo I. 8:00-9:30, 14:00-16:00)

1 prednáška

68,-

Prednáška 20 minút (pásmo I. 8:00-9:30, 14:00-16:00)

1 prednáška

108,-

Prednáška 30 minút (pásmo I. 8:00-9:30, 14:00-16:00)

1 prednáška

148,-

Prednáška 40 minút (pásmo I. 8:00-9:30, 14:00-16:00)

1 prednáška

188,-

Prednáška 10 minút (pásmo II. 9:30-14:00)

1 prednáška

136,-

Prednáška 20 minút (pásmo II. 9:30-14:00)

1 prednáška

176,-

Prednáška 30 minút (pásmo II. 9:30-14:00)

1 prednáška

216,-

Prednáška 40 minút (pásmo II. 9:30-14:00)

1 prednáška

258,-

Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť termín začiatku prednášky a toto oznámiť vystavovateľovi najneskôr 15 kalendárnych dní pred začatím veľtrhu. Prednášky
registrované do 16. 6. 2020 budú zverejnené v propagačnom katalógu veľtrhu. Aktuálny zoznam prednášok bude zverejnený na www.gaudeamus-sk.sk.
Z pohľadu ceny bude prednáška zaradená do toho časového pásma, v ktorom je viac ako 50% zvoleného času.
Pred vyplnením časového pásma odporúčame overiť voľné termíny na www.gaudeamus-sk.sk a vykonať telefonickú rezerváciu termínu na čísle
+420 545 176 136. Ceny zahŕňajú propagáciu prednášky pred začatím veľtrhu, prenájom prednáškovej sály, prenájom a prevádzku audiovizuálneho vybavenia, technickú
podporu v priebehu prednášky a zaistenie jednej prednášky. V priebehu prednášky bude vykonané štatistické zisťovanie.

PREDNÁŠKY V PEDAGOGICKOM CENTRE
Názov služby

Jednotka

EUR bez DPH

Prednáška 10 minút

1 prednáška

20,-

Prednáška 20 minút

1 prednáška

40,-

Pedagogické centrum je prednášková sála s kapacitou 30 osôb vyhradený pre stredoškolských pedagógov, výchovných poradcu
a zástupcu úradov práce. Prednáška v Pedagogickom centre musí byť svojím obsahom prispôsobená tejto cieľovej skupine. Organizátor si vyhradzuje
právo zmeniť termín začiatku prednášky a toto oznámiť vystavovateľom najneskôr 15 kalendárnych dní pred začatím veľtrhu. Prednášky registrované do 16. 6. 2020
budú zverejnené v propagačnom katalógu veľtrhu. Aktuálny zoznam prednášok bude zverejnený na www.gaudeamus-sk.sk. Pred objednaním prednášky
odporúčame overiť voľné termíny na www.gaudeamus-sk.sk a vykonať telefonickú rezerváciu termínu na čísle +420 545 176 136. Ceny zahŕňajú propagáciu prednášky
pred začatím veľtrhu, prenájom a prevádzku audiovizuálneho vybavenia, technickú podporu v priebehu prednášky a zabezpečenie jednej prednášky.

INZERCIA V KATALÓGU, ĎALŠIA PROPAGÁCIA
Názov služby

Jednotka

EUR bez DPH

Základná inzercia, 1 strana A5, čiernobielo

1 strana

220,-

Skrátená inzercia, 1 strana A6, čiernobielo

1 strana

120,-

Ďalší inzercia, 1 strana A5, čiernobielo

1 strana

195,-

Farebná inzercia, 1 strana A5, farebne

1 strana

600,-

Prezentácia v elektronickom katalógu

1 súbor

200,-

Rozšírená webová prezentácia

1 súbor

128,-

Ak vystavovateľ dodá podklady väčšieho rozsahu než objednaného, dodávateľ zabezpečí ich spracovanie v dodanom rozsahu a bude účtovať za každú ďalšiu začatú
stránku cenu za "Ďalšiu stranu v katalógu". Podklady možno dodávať v PDF s rozlíšením 300 Dpi, pripravené na tlač na spad s orezovými značkami na 3 mm. Bez ohľadu
na objednanie inzercie v tlačenom katalógu bude vystavovateľ zadarmo zaradený v zozname vystavovateľov so základnými kontakty.
Rozšírená prezentácia, môže obsahovať podrobnejší popis školy, prijímacích skúšok, študijných programov, štatistiky študentov, kontakty na študijné oddelenie a podobne.
Prezentácia informácií je možná prostredníctvom dokumentov PDF. Rozšírené webovej prezentácie doručenej do 28. 8. 2020 budú zaradené aj do informačného
systému pre výchovné poradcu.
Elektronický katalóg veľtrhu je rozšírením tlačeného katalógu a bude k dispozícii na stiahnutie na www.gaudeamus-sk.sk po celú dobu veľtrhu
a následne do 31. 12. 2020. Prezentácie sú zaradené aj do informačného systému pre výchovné poradcu. Informácie do elektronického katalógu možno dodávať
vo formáte PDF. Rozsah prezentácie je obmedzený objemom dát na 5 MB.
Termín pre doručenie podkladov je 28. 8. 2020. Podklady doručené po termíne nemožno do katalógov zaradiť!
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ROZOSLANIE PROPAGAČNÝCH MATERIÁLOV NA SŠ
Názov služby

Jednotka

EUR bez DPH

Rozoslanie materiálov na všetky stredné školy v ČR

1 leták

617,-

Rozoslanie materiálov na všetky stredné školy v SR

1 leták

422,-

Na všetky stredné školy v ČR alebo SR budú rozoslané propagačné materiály vystavovateľa. Zásielky budú odoslané v októbri. Materiály môžu mať formát A5 alebo A4,
v prípade zloženia materiálov z viac listov musia byť pevne spojené v jeden celok. Uvedené ceny platia pre materiály do 30 g.
V prípade vyššej váhy sa cena zvyšuje o 30% za každých začatých 20 g. Organizátor garantuje aktuálnosť použitej databázy adries.
Rozoslané budú materiály doručené na adresu organizátora veľtrhu do 10. 7. 2020!

VSTUPNÉ A VJAZDOVÉ PREUKAZY
Názov služby

Jednotka

EUR bez DPH

Vstup pre vystavovateľov (vr. občerstvenie)

1 ks

20,-

Voľný vjazd na jeden deň

1 ks

23,-

Voľný vjazd celovýstavný

1 ks

48,-

Diskusné stretnutie vystavovateľov

1 ks

41,-

Povolenie na distribúciu propagačných materiálov

1 ks

22,-

Vstup do areálu je platný v prípravný deň a v dňoch konania akcie (8:00 - 16:00). Vystavovateľ dostane základnú sadu vstupov zadarmo podľa plochy expozície. Zakúpený
vstupný preukaz oprávňuje k vstupu do zázemie pre vystavovateľov a konzumáciu občerstvenia v priebehu výstavného dňa. Voľný vjazd oprávňuje k vjazdu a parkovanie
v areáli po dobu konania akcie. Vjazdové povolenie je neprenosné. Diskusné stretnutie má formu spoločenského večera, ktorý sa bude konať 11.11. v 19:00. Cena obsahuje
slávnostný raut a ochutnávku prívlastkových a archívnych vín.
Pre každú osobu vykonávajúcu distribúciu propagačných materiálov, alebo oslovovanie návštevníkov v pavilóne mimo plochu expozície vystavovateľa je nutné zakúpiť
zvláštnu vstupenku v uvedenej cene. Vystavovatelia s expozíciou nad 30 m2 môžu túto činnosť vykonávať bez obmedzenia.

E-MAILOVE OZNÁMENIE PRE REGISTROVANÝCH ŠTUDENTOV
Názov služby
Rozoslanie na netriedene kontakty

Jednotka

EUR bez DPH

1 rozosielka

118,-

Rozoslanie oznámení vystavovateľa na študentov registrovaných k návšteve veľtrhu. Oznámenie je možné rozoslať do 4. 10. 2020, alebo po skončení veľtrhu. Schránka
je aktívna od rozoslaní do 31. 12. 2020. Každý vystavovateľ môže rozoslať iba jedno oznámenie. Počet kontaktov v databázy závisí od počtu registrovaných (V roku 2019
bolo 1 300 registrovaných).

EXPOZIČNÁ GRAFIKA
Názov služby

Jednotka

EUR bez DPH

Stenový panel expozície

1 ks

77,-

Čelná strana pultu

1 ks

41,-

Límec expozície

1 ks

25,-

Cena grafiky zahŕňa výrobu grafiky metódou celoplošného tlače, orez, dopravu na výstavisko, nalepenie a odstránenie po akcii. Cena nezahŕňa grafický návrh, úpravy
grafického návrhu, alebo zhotovenie tlačových podkladov. Tlačové podklady je nutné dodať vo formáte PDF v tlačovej kvalite.
Termín pre dodanie tlačových podkladov je 24. 8. 2020.

Poznámka:
Základné zaradenie do propagácie veľtrhu je pre vystavovateľov v cene registračného poplatku. (Zoznamy vystavovateľov, register študijných
programov, register fakúlt, základné zaradenie do propagačného a tlačeného katalógu.)
Uvedené ceny sú zvýhodnené o 20% a sú platné pri objednaní do 16. 6. 2020. U objednávok doručených po tomto termíne dochádza
k navýšeniu cien o 20%.
Uzávierka objednávok je 14. 10. 2020.
Uvedené ceny sú bez DPH 20% podľa platných daňových zákonov.
V prípade záujmu o neštandardné služby nás kontaktujte na info@gaudeamus-sk.sk. Zostavíme pre vás individuálnu ponuku.
Objednanie účasti na veľtrhu môžete vykonať prostredníctvom objednávkového formulára na www.gaudeamus-sk.sk. Prístup
do systému obdržíte po rezervácii stánku.
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