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Místo, kde jste vidět

Vítáme Vás na prestižní
veletržní a výstavní adrese
v Letňanech!
PVA EXPO PRAHA

je ideálním místem
k prezentaci jakýchkoli výrobků, technologií a služeb.
Vystavovatelé mají k dispozici prostor

s jedinečnou
rozlohou a adaptabilitou.
• v areálu se ročně uskuteční
více než 30 veletrhů, přičemž
každým rokem přibývají nové
• akce mají skvělé renomé
a ohlas v ČR i zahraničí
– jen veletrh FOR ARCH přivítal
v roce 2011 téměř
800 vystavovatelů z 15 států
a 80 000 návštěvníků

•	celková rozloha 105 000 m2, krytá plocha 29 760 m2, venkovní 6 000 m2
•	6 moderních ocelových výstavních hal, průmyslové betonové podlahy
s vysokou nosností
•	v případě potřeby může být rozšířena celková krytá plocha až na
60 000 m2, mobilní haly lze umístit uvnitř i vně areálu
•	uvnitř areálu je až 700 parkovacích míst a v bezprostřední blízkosti areálu
dalších 3 000 parkovacích míst
• konferenční centrum se 3 sály pro 150 a 2 x 40 sedících osob
• press centrum
• business centrum

Ta nejlepší
adresa pro
Váš úspěch!

Toto je prostor,
kde budete vidět.
Reference:

„Rád bych Vám touto cestou poděkoval za spolupráci na přípravách
a organizaci 22. kongresu ODS. Jsem velmi potěšen tím, že také Vaší
zásluhou proběhl tento kongres bez závažnějších komplikací a nedostatků
v organizaci či zajištění. Jsem rád, že naše spolupráce probíhá na
profesionální úrovni, a pevně věřím, že tomu tak bude i nadále.
Těším se na další společné projekty!“
Ladislav SVATOŠ, vedoucí provozní sekce, ODS

Rosteme společně se svými
zákazníky a partnery
PVA EXPO PRAHA je v současnosti již tradičním a velmi vyhledávaným místem setkávání špičkových odborníků,
obchodníků, představitelů veřejné správy i široké veřejnosti. Budeme velmi potěšeni, pokud tyto řady rozšíříte i Vy.
Těšíme se na shledanou a spolupráci s Vámi!

veletrhy a výstavy

•

firemní

prezentace,

•
obchodní jednání
tiskové

konference

•

kongresy,

•
konference,
semináře kulturní a společenské

akce:

•
festivaly, plesy, rauty, koncerty, divadelní představení
(kapacita až 2 700 sedících diváků)
sportovní akce,

turnaje

•

natáčení – reklamní

spoty, filmování atd.

•

Ukažte se.
Hranice neexistují.
Možnosti využití PVA EXPO PRAHA jsou

tak rozsáhlé,
jak široké je pole lidského podnikání. Samozřejmostí je

nejmodernější zázemí
a služby k dosažení co nejefektivnější
prezentace i maximálního pohodlí.

• technické rozvody elektro, voda,
odpad, stlačený vzduch, internet,
telefon
• pronájem a pokládka uličkových
koberců

• spediční služba, uložení obalů
• úklid expozic, úklid v halách
• základní zdravotní služba
• pořadatelské a bezpečnostní služby

• zkvalitnění stropních podhledů
pomocí textilních dekorací, popř.
barevným nasvětlením

• další individuálně smluvené služby

• reklamní billboardy pevné i mobilní,
vnitřní reklamní plochy

• květinový servis

• likvidace odpadu velkoobjemovými
kontejnery

• pojištění expozic v místě
• služba hostesek
• služba fotografa

• pronájem vysokozdvihů, doprava
exponátů na expozice
• restaurace, kavárny, občerstvení
stánkového typu
• zavěšování bannerů do konstrukce
stropu haly
• návrhy a realizace atypických
i typových expozic
• reklamní hlášení areálovým rozhlasem
• gastro služba s donáškou na stánek

Reference:

Přesun veletrhu Střechy Praha a výstavy Solar Praha do PVA EXPO PRAHA
v Letňanech byl dobrý krok, který zvýšil úroveň obou akcí.
Nové prostory ocenili všichni naši vystavovatelé - mnoho z nich využilo
možnost bezproblémového zavěšování konstrukcí ze stropu haly,
čímž vznikly krásné a větší expozice.
Ing. Jitka Šefránková
ředitelka veletrhu Střechy Praha / Solar Praha

Vaše místo
v srdci Evropy
PVA EXPO PRAHA se nachází v Praze - Letňanech.
Díky svému umístění na okraji hlavního města je pro
vystavovatele i návštěvníky strategicky

snadno přístupné.
Věhlas veletržních a výstavních akcí
umocňuje i fakt, že se konají

ve významné evropské metropoli.
Praha je kromě optimální
dopravní dostupnosti:
• důležitá obchodní a průmyslová
křižovatka
• má historický půvab i moderní
infrastrukuru
• nabízí bohaté kulturní
i společenské vyžití

A dále:
• napojení na přivaděč dálnice D8
z Teplic, Drážďan, Berlína a na
pražský rychlostní okruh
• konečná stanice metra C Letňany
s největším záchytným parkovištěm
P+R pro 700 vozů
a s autobusovým terminálem
• autobusová zastávka MHD
• poblíž areálu se nachází
i mezinárodní letiště pro malá letadla

Srdce Evropy
bije i pro Váš
úspěch!

Místo, kde nás najdete
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Ředitel veletržního areálu:
Ing. arch. Pavel Meixner
Dlouhodobé a krátkodobé nájmy - smluvní podmínky
tel: 225 291 119, fax: 225 291 699, e-mail: meixner@abf.cz
Sekretariát výstaviště PVA EXPO PRAHA:
Bc. Denisa Kryková
Asistentka ředitele výstaviště
Základní informace k nájmům a službám výstavního areálu a k termínům veletržních
i neveletržních akcí, smluvní dodavatele služeb výstaviště
tel: 225 291 612, fax: 225 291 699, e-mail: krykova@abf.cz
Technický servis:
Josef Kolář
Koordinace a technická příprava dlouhodobých a krátkodobých nájmů, přípojky internet,
telefon, vytápění hal, zavěšování do konstrukcí hal, zdravotní a požární služba, pronájem
a stavba mobilních hal, údržba areálu
tel: 225 291 613, mobil: 728 866 221, fax: 225 291 699, e-mail: kolar@abf.cz
Petr Pohořalý
Koordinace a technická příprava dlouhodobých a krátkodobých nájmů, specializace - přípojky
voda/odpad/vzduch, úklidy, likvidace odpadu, ostraha areálu a expozic, gastro provozy
tel: 225 291 611, mobil: 721 345 520, fax: 225 291 699, e-mail: pohoraly@abf.cz
Bc. Pavel Krátký
Koordinace a technická příprava krátkodobých nájmů, zahraniční vztahy, přípojky elektro,
realizace výstavních expozic, nájem konferenčních sálů, mobiliář, grafické práce, pořadatelská
služba, nájem a pokládka uličkových koberců
tel: 225 291 137, mobil: 739 003 159, fax: 225 291 699, e-mail: kratky@abf.cz
Provozovatel areálu:
ABF, a.s., Mimoňská 645, 190 00 Praha 9 – Prosek, IČ: 63080575, DIČ: CZ63080575

PVA EXPO PRAHA
Beranových 667,
Praha 18 – Letňany
GPS:
Loc: 50°7‘41.662“N, 14°30‘51.679“E
e-mail:
vystaviste@abf.cz

www.pvaexpo.cz

