Vážení přihlášení vystavovatelé,
těšíme se na Vás na prodejní výstavě regionálních produktů při veletrhu Euroregion Tour 2020.
Eurocentrum pro Vás bude otevřené v pátek 6. 3. od 6 h. Prodejní místa je nutné připravit v pátek do 8:30,
do 8:45 je možné přihlásit vybrané výrobky (každý vystavovatel maximálně 3) do soutěže o nejlepší
regionální produkt, potravinu a suvenýr. Porota bude hodnotit od 9 do 9:45h, v 10 h bude celý veletrh
slavnostně zahájen.
Pokud byste měli zájem o přípravu prodejního stánku s předstihem (je to možné ve čtvrtek 5. 03. od 8:0015:30h) prosím kontaktujte nás na telefonu +420 724 613 025, domluvíme se na konkrétním čase.
Místo konání: Eurocentrum Jablonec nad Nisou (EUC)
Termín konání: 6. - 7. března 2020
Otevírací doba veletrhu pro návštěvníky:
pátek: 10:00 - 18:00
sobota: 9:00 - 13:00
Na místo Vaší expozice Vás uvedeme. Při příchodu/příjezdu k EUC nás prosím kontaktujte tel.: +420 724
613 025 nebo lince +420 483 346 002, proti podpisu do prezenční listiny dostanete vystavovatelské karty
a další informační materiály. Prodejní místa Vám poskytneme zdarma v rámci projektu "Po stopách
regionální výroby a tradice v polsko-českém regionu Jelenohorské kotliny, Jizerských hor a Krkonoš. /
Szlakiem regionalnej tradycji i produkcji w polsko-czeskim rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich
i Karkonoszy." Č./Nr. CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001827.
Parkování:
Před areálem Eurocentra je dovoleno parkovat pouze po dobu nezbytně nutnou pro navezení, vyložení
a naložení materiálu. Po dobu konání veletrhu mohou vystavovatelé zdarma parkovat ve vymezeném
prostoru na Horním náměstí. Počet parkovacích míst je omezen, proto prosíme ty z Vás, kteří mají
možnost parkovat na jiných místech, případně zajistit si odvoz věcí, aby tak učinili.
Likvidace expozic: sobota 7. března 13:15 - 18:00 hodin
Demontáž expozic a stánků před ukončením veletrhu není povolena.
Po stanoveném termínu bude možné skladovat výstavnický materiál v prostorách Eurocentra pouze po
dohodě s OHK do pondělí 9. března.
Kancelář pořadatele:
Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou, Jiráskova 9, Jablonec nad Nisou,
Eurocentrum 1. patro, nad recepcí
Kontaktní osoba – Kateřina Foglová, tel.: +420 724 613 025
e-mail: foglova@ohkjablonec.cz
Slavnostní zahájení veletrhu: pátek 6. března 2020 v 10:00 hodin v areálu Eurocentra
Slavnostní vyhlášení vítězů soutěže o nejlepší regionální produkt, potravinu a suvenýr 2020:
pátek 6. března 2019 od 17:00 na hlavním pódiu Velkého sálu Eurocentra.
Otevírací doba pro vystavovatele: čtvrtek 8:00 – 15:30 hodin (po předchozí domluvě)/ pátek 6:00 – 18:30
hodin/ sobota 8:00 – 18:00 hodin
Občerstvení: v budově Eurocentra je k využití restaurace
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