VŠEOBECNÉ INFORMACE
A ČASOVÝ HARMONOGRAM

Vážení vystavovatelé,
v zájmu hladkého průběhu akce věnujte prosím plnou pozornost následujícím důležitým
informacím:

Název akce: Cannafest Prague 2022
Charakter akce: Informační, kontraktační a obchodní veletrh
Místo: PVA Expo Praha Letňany (Výstaviště Praha Letňany)
Vstupní hala II., hala č.1, hala č.2, hala č.5AB, hala č.7 (V.I.P. & Business Lounge + VIP
párty)
Termín konání: 4. - 6. listopadu 2022
Otevírací doba:
Pro návštěvníky:
4. listopadu 2022 od 11:00 do 20:00
5. listopadu 2022 od 11:00 do 20:00
6. listopadu 2022 od 11:00 do 18:00
Pro vystavovatele:
4. listopadu 2022 od 8:00 do 21:00
5. listopadu 2022 od 9:00 do 21:00
6. listopadu 2022 od 9:00 do 19:00

Vstupné:
250 Kč / 10 EUR (vč. DPH) / 1 denní vstupenka
400 Kč /16 EUR (vč. DPH) / 3 denní vstupenka
750 Kč / 30 EUR (vč. DPH) / Business vstupenka
Katalog: Zdarma pro 10 000 návštěvníků (vydání na pokladně)
Všichni vystavovatelé obdrží zdarma 1 výtisk katalogu

V.I.P.& Business Lounge: Vstup z levé strany haly č.7
Registrační centrum: Hlavní vstupní hala II. – střední část
Technické centrum: Hlavní vstupní hala II. – střední část
Kancelář pořadatele: Hlavní vstupní hala II. – pravá strana (vedle vchodu do haly č.2)

Kontakty:
Adresa místa konání:
PVA Expo Letňany
Beranových 667
190 00 Praha 9 – Letňany
GPS: Lokalizace: 50°741.662"N, 14°3051.679"E

Spediční/manipulační služba
CENTRUMSPED s.r.o.
Výstaviště Letňany
Beranových 667
199 00 Praha
Kontaktní osoba:
Filip Červený
e-mail: cerveny@centrumsped.cz
Tel.: +420 225 291 670
Mobil: +420 602 501 381
www.centrumsped.com
Vystavovatelé a montážní firmy musí bezpodmínečně dodržovat provozní a bezpečnostní
pokyny platné v areálu výstaviště, které jsou součástí přihlášky a jsou rovněž uvedeny na
webových stránkách https://www.cannafest.com/cz/pro-vystavovatele/bezpecnostni-rad/

1. REGISTRACE VYSTAVOVATELE, PLATBA FAKTURY
Po příjezdu na Výstaviště jsou vystavovatelé žádáni o registraci v Registračním
centru umístěném v Hlavní vstupní hale II., na informačním stánku Cannafestu,
označeném jako Cannafest Info v plánu výstavy, který bude uveden na webových
stránkách. v sekci Pro návštěvníky – seznam vystavovatelů.
Termíny registrace:
2. listopadu 2022 09:00 - 20:00
3. listopadu 2022 09:00 - 20:00
4. listopadu 2022 08:00 - 10:00!!!
Všechny vystavené faktury i dluhy z minulých let je nutné uhradit před akcí!
Konečná faktura bude vystavena bezprostředně před začátkem veletrhu.
Protože naše záznamy o vašich platbách nemusí být úplné, když jsou platby
provedeny těsně před začátkem akce, rádi bychom vás požádali, abyste měli kopie
dokumentů potvrzujících, že jste příslušné částky zaplatili (výpis z bankovního účtu)
– můžeme požádat o jejich předložení. Nezaplacené faktury je možné uhradit kreditní
kartou při registraci na místě, ale v tomto případě musíme účtovat 10% přirážku,
proto doporučujeme uhradit všechny platby předem.
Pokud váš stánek montuje jiná společnost, musí při registraci předložit kopie těchto
dokumentů tato společnost.
Pokud byly všechny příslušné částky řádně uhrazeny, obdržíte následující:
• Průkaz montážníka platný po dobu montáže a demontáže
• Průkaz vystavovatele na základě velikosti expozice.
Všichni vystavovatelé (pracovníci) musí být registrováni prostřednictvím našeho
systému. Navštivte prosím http://trade.cannafest.com a zažádejte si o business
průkazy v sekci “vstupenky”. Pro vstup použijte stejný login, který jste vytvořili při své
online registraci.
• Parkovací karty – parkovací karty si můžete vyzvednout u hlavního vchodu v
Registraci Cannafest. Po dobu montáže/demontáže je parkování zdarma, ale musíte
použít kartu. Karta umožňuje parkování na vyhrazeném parkovišti areálu Výstaviště.
Parkování po dobu veletrhu je možné, lze zakoupit parkovací kartu pro denní
parkování po celou dobu veletrhu a pro noční parkování. Noční parkovací kartu je
nutné zakoupit na každou noc zvlášť. Parkovací karty musí být umístěny viditelně za
předním oknem vozu.
• Katalog veletrhu – 1 kus
• Pozvánku na VIP večírek (množství jako u vstupenek dle velikosti expozice), který
se bude konat 5. listopadu 2022 od 20:30. v hale č.7 (levá strana, vchod vedle V.I.P.
& Business Lounge)

2. POZDNÍ OBJEDNÁVKY
Pozdní objednávky přímo na Výstavišti je možné provést v Registračním centru (Info
stánek Cannafest) a budou rovnou fakturovány. Počítejte s tím, že se platí 20%
příplatek a nabídka je omezená. Všechny objednávky proto doporučujeme provést
předem.

3. VYSTAVOVATELSKÉ NÁRAMKY
Po registraci obdržíte vystavovatelské náramky, katalog, pozvánky a další materiály
pro vystavovatele. Vystavovatelské a montážní náramky získáte následovně (dle
velikosti výstavní plochy):
méně než 20 m2 5 kusů
méně než 30 m2 6 kusů
méně než 50 m2 8 kusů
přes 50 m2 10 kusů
nad 100 m2 na vyžádání

4. MONTÁŽ EXPOZIC
Vystavovatelé, kteří si svou expozici montují sami, mohou začít s instalací expozic od
středy 2. listopadu 2022 následovně:
Středa 02.11 .2022 od 09:00 do 22:00
Čtvrtek 03.11. 2022 od 09:00 do 22:00
Pátek 04.11. 2022 od 08:00 do 10:00 - pouze instalace a uspořádání exponátů
Stánky realizované Cannafestem budou vystavovatelům k dispozici k převzetí a
připraveny k instalaci exponátů na:
Čtvrtek 03.11.2022 10:00 – 22:00 hodin
Dřívější dodání objednaného stánku je možné pouze po vzájemné dohodě. V tomto
případě prosím kontaktujte nikola.hegrova@cannafest.cz nejpozději do 25. října
2022. Upozornění: Montážním firmám je přísně zakázáno řezat a brousit
dřevotřískové desky a podobné materiály ve výstavních halách.

5. DEMONTÁŽ EXPOZIC
Neděle 06.11.2022 od 18:00 – 24:00 (půlnoc)
(Sdělte prosím své montážní firmě, že do 18:00 nebude nikomu na základě pásky
montážníka povolen vstup na výstavní plochy, demontáž bude povolena až po této
době, tj. po 18:00.)
Pondělí 07.11.2022 24:00 (půlnoc) – 08:00
Žádáme všechny vystavovatele, kteří mají expozici instalovanou Cannafestem, aby
odstranili své vybavení a exponáty z expozic již po skončení veletrhu 6. listopadu
2022 po 18:00, aby bylo možné stánky demontovat od neděle 6. listopadu 2022 od
19:00. do 07.11.2022 do 08:00 hod.

6. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
V souvislosti s montáží a demontáží připomínáme vystavovatelům, jejichž stánky
Cannafest nemontuje, že je povinností montážních firem zajistit odvoz montážního
odpadu a objemných obalových materiálů. Bohužel nelze nadále tolerovat stav, kdy
montážní firmy plní kontejnery určené na běžný odpad objemným montážním
odpadem a obalovým materiálem. V případě, že chcete mít přistaven kontejner na
odpad, kontaktujte nás prosím předem.

7. SPEDIČNÍ A MANIPULAČNÍ SLUŽBY
Spediční a manipulační služba znamená: Vyložení vašeho kamionu, uskladnění,
přistavení vašeho nákladu na váš stánek, uskladnění volných palet a obalů, dovezení
vašich volných palet a obalů zpět na váš stánek, naložení vašich věcí na kamion.
Kontakt na společnost plně zodpovědnou za tyto služby:
Společnost CENTRUMSPED s.r.o.
Výstaviště Letňany
Beranových 667
199 00 Praha
Česká republika
Filip Červený
e-mail: cerveny@centrumsped.cz , Tel.: +420 225 291 670
Mobil: +420 602 501 381 www.centrumsped.com
Spediční služby účtuje poskytovatel služby, ceník je zveřejněn na:

https://www.cannafest.com/cz/pro-vystavovatele/dulezite-info/
8. OCHRANA MAJETKU
Počínaje prvním dnem montáže a konče posledním dnem demontáže je ochrana
majetku zajištěna pokud možno pořadatelem a bezpečnostní službou. Po uzavření
výstavní plochy po 20:00 hod. (v průběhu veletrhu) nebo po 22.00 hod. (ve dnech
montáže a demontáže) bude ostraha výstavní haly zajištěna elektronicky. V halách je
také instalován kamerový systém. Pořadatel veletrhu však neručí za ztráty
způsobené třetími osobami v průběhu veletrhu a ve dnech montáže a demontáže. Z
tohoto důvodu jsou vystavovatelé povinni uzavřít vlastní pojištění za účelem ochrany
majetku.

9. PŘIPOJENÍ K INTERNETU
Pro všechny naše vystavovatele je k dispozici bezplatné Wi-Fi připojení k internetu.
Více informací získáte v registrační místnosti ve Vstupní hale II. kde obdržíte heslo.
Pro plynulý přístup k internetu je však možné objednat si LAN připojení k internetu
prostřednictvím našeho on-line registračního systému.

10. DOPRAVA NA VÝSTAVIŠTĚ
Veřejná doprava
Nejpohodlnější doprava na Expo PVA Letňany je metrem (metro) C stanice
„Letňany“.
Autobus (MHD) – pro více informací navštivte webové stránky https://spojeni.dpp.cz/
nebo se zeptejte na infostánku Cannafest.

11. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ - REKLAMA BĚHEM VELETRHU
Veškeré propagační aktivity mimo stánek vystavovatele (plakáty, bannery, polepy
apod.) musí pořadatel schválit za stanovený poplatek. Všechny nepotvrzené inzerce
budou odstraněny a bude účtována pokuta. Pro více informací o možnostech inzerce
navštivte náš on-line registrační systém.

12. V.I.P PÁRTY PRO VYSTAVOVATELE
V.I.P. párty pro vystavovatele se bude konat v hale. č.7 (stejně jako v roce 2019 a
2021). Párty začíná ve 20:30. a končí ve 02:00 hod. Jídlo a pivo bude jako vždy
zdarma. Těšit se můžete na doprovodný zábavný program. Všechny registrované
společnosti obdrží pozvánky při registraci. Vstup je povolen pouze osobám s
páskami V.I.P & Business + pozvánkou. Jelikož je každoročně opravdu obrovský
zájem žadatelů, můžeme rozdat pouze omezený počet vstupů jednotlivým firmám.

13. EUROPEAN – AMERICAN CANNABIS BUSINESS CONFERENCE
Vzhledem k omezením spojeným s pandemií covidu z loňského roku i světovému
pokroku v oblasti legalizace konopí aktuálně pracujeme na změně celého konceptu
této B2B konference. Nová edice bude představena během příštího roku. Letošní
ročník EuroAmCBC Prague se odkládá.

