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Vážení členové fiktivní firmy,
čas Vašeho příjezdu a pobytu na veletrhu se blíží, a my bychom Vám tímto dokumentem chtěli
předat důležité organizační informace spojené především s prvním dnem.
1) Doprava
Začneme Vaším příjezdem na výstaviště. Následující obrázek zobrazuje okolí Holešovic, abyste
v případě bloudění věděli, kde je Váš cíl.

Tento plánek Výstaviště Vás dovede až na místo určení, kterým je Křižíkův Pavilon B.

2) Příjezd na výstaviště autem nebo autobusem
Když pojedete autobusem nebo autem, u příjezdu si „vykliknete“ kartičku na parkování a do 30
minut je to zdarma, pokud to nestihnete, musíte zaplatit parkovné za přesáhnutí 30 minut (70 Kč). A
za každou další načatou hodinu 30 Kč. Automat na placení parkovného je u vchodu plaveckého
bazénu.

3) Postup při příchodu do Křižíkova Pavilonu B
Hned po příchodu do pavilonu je nutné podepsat Registrační formulář na recepci u vchodu.
Poté se odeberete ke svému stánku, podle níže přiloženého plánku, kde vyčkáte příchodu člena
Antre, s. r. o., který Vás bude mít na starosti po celou dobu veletrhu. V uvítacím dopisu připraveném
na Vašem stánku je žlutě zvýrazněno jeho jméno. S ním vyřídíte předání stánku a podepíšete
Předávací protokol a Souhlas se zveřejněním fotografií, on zdokumentuje stav stánku při předání
a vyzdobování může začít.
V dokumentech, které obdržíte od svého koordinátora, naleznete rovněž letenku se soutěžním číslem.
Tato letenka Vám dává šanci vyhrát cenu na konci veletrhu, v případě, že bude Vaše číslo
vylosováno.
Plánek
stánků

4) Zahajovací ceremoniál
Slavnostní zahájení se uskuteční ve středu 21. 3. 2018 ve 13 hod. na hlavním podiu. Během této
krátké chvíle proběhne poděkování sponzorům a partnerům, a představení týmu Antre, s. r. o.
5) Program na všechny 3 dny

6) Šeky místo peněz
V letošním roce budou firmy obchodovat mezi sebou pouze pomocí šeků a faktur. Od bank tentokrát
neobdrží veletržní měnu, ale pouze šeky. Hotovost bude poskytnuta veřejnosti, a to druhý a třetí den.
Utržené fiktivní peníze předáte po skončení veletrhu své bance, která je přepočítá a připíše na Váš
účet.

