
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

VŠOBECNÉ INFORMACE  
A ČASOVÝ HARMONOGRAM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Vážení vystavovatelé, v zájmu zabezpečení hladkého průběhu akcí Vás prosíme, 
abyste věnovali pozornost následujícím důležitým informacím: 
 
Název akce: CANNAFEST PRAGUE 2019 
Charakter akce: Informační, kontraktační a prodejná výstava 
 
Místo konání:            PVA EXPO PRAHA LETŇANY  
                                          (Výstaviště Praha Letňany) 

Vstupní hala I., Hala č.1, Hala č.2, Hala č.5,  
Hala č.7 (V.I.P. & Business Lounge + Galavečer) 

 
Termín konání:  1. listopadu – 3. listopadu 2019 
 
Otevírací doba:  
  

Pro návštěvníky:  

1. listopadu 2019 1100– 2000  

2. listopadu 2019 1100– 2000  

3. listopadu 2019     1100– 1800  

  

Pro vystavovatele  

1. listopadu 2019 0800– 2100  

2. listopadu 2019 0900– 2100  

3. listopadu 2019     0900– 1900  

 
                  
                                             
Vstupné:             200 Kč/  8 EUR (vč. DPH) / 1 denní vstupenka 
    350 Kč /15 EUR (vč. DPH) / 3 denní vstupenka 
                                           500 Kč /20 EUR (vč. DPH) / Business vstupenka 
 
Katalog:   Zdarma pro 10.000 návštěvníků (na pokladnách) 

    Všichni vystavovatelé dostanou jednu kopii katalogu 
 
V.I.P.& Business Lounge: Vchod z levé strany Haly č.7  
                                                      
 
Press centrum:                Pravá strana Vstupní haly č.1 (VH1) 
 
Registrace:                       Vstupní hala č.1 - střed 
 
Technické centrum:         Vstupní hala č.1 - střed 
 
Produkce:                         Vstupní hala č.1 – pravá strana  
                                           (vedle vstupu do Haly č.2)      
 
 
 
 
 



Kontakty:               Adresa výstaviště 

                                             PVA Expo Praha Letňany 

                                             Beranových 667 

                                             190 00 Praha 9 – Letňany 

                                             GPS: Loc: 50°741.662"N, 14°3051.679"E 

 

                                             Spediční služby 

                                             CENTRUMSPED s.r.o. 

                                             Výstaviště Letňany 

                                             Beranových 667 

                                             190 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 i realizátoři expozic jsou povinni bezpodmínečně dodržovat Provozně 
bezpečnostní předpisy platné v areálu Výstaviště Praha, které jsou umístěny na 
stránkách veletrhu v sekci Pro vystavovatele a jsou součástí přihlášky k účasti.       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mapy.cz/s/52gK
mailto:cerveny@centrumsped.cz
tel:%2B420%20225%20291%20670
http://www.centrumsped.com/


1) REGISTRACE VYSTAVOVATELŮ, PLATBY FAKTUR  

 

Ještě před vstupem do výstavních hal, prosíme vystavovatele, aby se zaregistrovali 

ve vstupní hale č.I ve středu haly na info stánku Cannafest. 

 

Registrační časy: 

30. října 2019 08.00 - 20.00 

31. října 2019 08.00 - 20.00  

1. listopadu 2019 08.00 - 11.00  

 

Veškeré vystavené faktury a dluhy z minulých let musí být uhrazeny před akcí! Protože 

naše záznamy o provedených platbách nemusí být úplné, žádáme, abyste v případě 

potřeby měli k předložení s sebou kopie dokladů (výpis z účtu) o jejich uhrazení. V 

případě, že si realizaci stánku zajišťujete prostřednictvím jiné firmy, musí tato firma 

předložit na vyžádání u registrace kopie uvedených dokladů. V případě, že budete mít 

v pořádku veškeré platby, obdržíte:  

• Montážní průkazy platné po dobu montáže a demontáže 

• Vystavovatelské průkazy dle velikosti expozice  

• Parkovací karty – v době montáže/demontáže je parkování uvnitř areálu bezplatné, 

je však nutno vyzvednout si výjezdovou kartu. Parkovací karta opravňuje k parkování 

uvnitř areálu na vyhrazených parkovištích. Cena parkování v průběhu veletrhu je 500 

Kč/ auto/celá doba veletrhu a 250 Kč/noc. Noční parkování se pořizuje zvlášť na 

každou noc. Částka za vyzvednuté parkovací karty bude připočtena k závěrečné 

faktuře těsně po veletrhu. Parkovací karta musí být viditelně umístěna za předním 

oknem vozu. 

• Katalog veletrhu - 1 ks.  

• Pozvánky na společenský večer (v závislosti na velikosti expozice), který se bude 

konat dne 2.listopadu 2019 od 20.30 hod. v prostorách haly č.7 (napravo od VIP 

Lounge)  

 

 

2) DODATEČNÉ OBJEDNÁVKY 

 

Dodatečné objednávky realizované přímo na Výstavišti budou fakturovány 

bezprostředně po skončení veletrhu. 

 

 

3) VYSTAVOVATELSKÉ PRŮKAZY  

 

Při registraci obdržíte vystavovatelské průkazy, katalog, předem objednané 

parkovací karty a další materiály pro vystavovatele. Vystavovatelské a montážní 

průkazy obdržíte v níže uvedeném počtu (dle velikosti expozice): 



do 20 m2 5 ks  

do 30 m2 6 ks  

do 50 m2 8 ks  

nad 50 m2 10 ks  

nad 100m2 na vyžádání 

 

Každý další průkaz navíc je možné obdržet v ceně 500,-Kč vč.DPH/ks – částka bude 

fakturována na místě či bezprostředně po skončení veletrhu. Bez vystavovatelského 

nebo montážního průkazu nebude žádná osoba vpuštěna na výstavní plochu. 

 

 

4) MONTÁŽ EXPOZIC  

 

Montáž vlastních realizací stánků probíhá následovně:  

 

Středa  30. října 2019                      800- 2100  
Čtvrtek 31. října 2019                 800- 2100  
Pátek     1. listopadu 2019                   800- 1000 – pouze instalace exponátů a   
                                                                                           aranžování 

 

Stánky realizované Cannafestem budou k dispozici vystavovatelům k převzetí a k 

návozu a instalaci exponátů:  

 

Čtvrtek 31. října 2019         1600 - 2000  

 

Dřívější dodání objednaných expozic je možné pouze po vzájemné dohodě. V takovém 
případě prosím kontaktujte vendula.vaculova@cannafest.cz ne později než 25. října 
2019. 
 

Upozornění: Realizační firmy mají přísný zákaz řezání, broušení dřevotřískových 

a podobných materiálů v halách. 

 

 

5) DEMONTÁŽ EXPOZIC  

 

Neděle 03. listopad 2019   1800 - 2400 (půlnoc) 
 

(upozorněte své realizační firmy, že do 18.00 hod. nebude nikdo vpuštěn na montážní 

průkaz do výstavních hal a demontáž bude umožněna až po uvedeném čase tj. po 

18.00 ) 

 

Pondělí 04. listopadu 2019   2400 (půlnoc) – 1200 (poledne) 
 

Demontáž počas nočních hodin je možná na vyžádání na informačním stánku 

Cannafest během veletrhu. 

mailto:vendula.vaculova


Prosíme všechny vystavovatele, kteří mají expozici od společnosti Cannafest, aby si 

svoje zařízení a exponáty odvezli z expozic ještě dne 3.listopadu 2019 po 18 00 hod, 

aby se mohly stánky demontovat od 19 00 hod. do 4.listopadu 2019 do 12 00 hod. 

 

 

6) ODVOZ ODPADU  

 

V souvislosti s montáží a demontáží upozorňujeme vystavovatele, kterým stánky 

nestaví Cannafest, na nutnost odvozu stavebního odpadu a objemných obalových 

materiálů realizačními firmami. Nadále není bohužel možné tolerovat situaci, kdy 

realizační firmy plní kontejnery určené pro běžný odpad velkoobjemovým stavebním 

odpadem a obalovým materiálem. V případě Vašeho zájmu o přistavení kontejneru 

nás prosím kontaktujte na telefonním čísle +420 724861168. 

 

 

7) SPEDICE A MANIPULAČNÍ SLUŽBY  

 

Spediční a manipulační služby jsou zejména: 

 

Vykládka vozu/kamiónu, uskladnění, návoz nákladu na místo expozice, uskladnění 

prázdných palet a obalů, následné navrácení po skončení veletrhu, nakládka věcí 

nazpět na kamión. 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

Manipulační služby jsou zpoplatněny, informace o cenách jsou k dispozici na: 

https://www.cannafest.com/cz/pro-vystavovatele/dulezite-info/ 

Cannafest hradí 50% zpoplatněných manipulačních služeb. Objednané služby budou 

fakturovány hned po skončení veletrhu v závěrečné faktuře.  

 

 

 

 

CENTRUMSPED s.r.o. 
Výstaviště Letňany 
Beranových 667 
199 00 Praha 

 
Filip Červený 

e-mail: cerveny@centrumsped.cz 

Tel.: +420 225 291 670 

Mobil: +420 602 501 381 

www.centrumsped.com        
 
 

 

 

https://www.cannafest.com/cz/pro-vystavovatele/dulezite-info/
mailto:cerveny@centrumsped.cz
tel:%2B420%20225%20291%20670
http://www.centrumsped.com/


8) OCHRANA MAJETKU  

 

Počínaje dnem zahájení montáže až po ukončení demontáže je v možném rozsahu 

zabezpečena ochrana majetku proti jeho zcizení prostřednictvím pořadatelské služby 

a bezpečnostní služby. Po uzavření prostor, denně po 20. hod. (v době konání 

výstavy), resp. po 22. hod (v době montáže a demontáže), je hala zabezpečena 

zároveň elektronicky. 

V halách je také nainstalován kamerový systém. Pořadatel veletrhu však neodpovídá 

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) INTERNETOVÉ PŘIPOJENÍ 
 

Pro všechny naše vystavovatele je bezplatné Wi-Fi připojení k internetu. Více 

informací získáte na info stánku Cannafest ve vstupní hale, kde obdržíte heslo. Pro 

zajištění plynulejšího připojení je možné objednat připojení k internetu LAN 

prostřednictvím našeho on-line registračního systému. 

 

 

10) DOPRAVA NA VÝSTAVIŠTĚ 

 

Veřejná doprava 

Nejpohodlnější doprava na Expo PVA Letňany je metrem (Trasa C stanice „Letňany“). 

Autobus (hromadná doprava) - pro více informací prosím navštivte webové stránky 

http://spojeni.dpp.cz/ConnForm.aspx?cl=E5 nebo požádejte o informace na  info 

stánku Cannafestu. 

 

11) DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ – REKLAMA BĚHEM VELETRHU  

 

Všechny propagační aktivity mimo stánek vystavovatele (plakáty, bannery, samolepky 

atd.) musí být povoleny organizátorem za stanovený poplatek. Všechny neschválené 

reklamy budou odstraněny. Další informace o možnostech reklamy naleznete v našem 

online registračním systému. 

 

 

12) V.I.P GALA VEČER PRO VYSTAVOVATELE 
 

V.I.P. galavečer pro vystavovatele se bude konat v hale č. 7 (stejné jako v roce 2018). 

Večer začíná ve 20:30. a končí ve 02:00 ráno. Celý večer bude tématický program 

věnovný Día de los Muertos (Dni mrtvých) a také mexická jídla a nápoje (víno a pivo). 



Pozvánky obdržíte během registrace. Vstup je povolen pouze osobám s V.I.P & 

Business páskou + pozvánkou. 

Protože je o tento večer pro vystavovatele každoročně opravdu velký zájem, můžeme 

rozdat pouze omezený počet vstupů jednotlivým společnostem. Celkový počet 

vydaných pozvánek je 1200 kusů. 

 

 

13) EUROPEAN – AMERICAN CANNABIS BUSINESS CONFERENCE 
 
Rádi bychom vyzdvihli konferenci EuroAmCBC Prague, což je B2B konference z řady 

eventů zaměřených na užší spolupráci, obchodování i výměnu informací mezi Evropou 

a Amerikou. 

Konference se koná na stejném výstavišti jako Cannafest 31. října 2019 v 

konferenčním centru. 

Vstup na celý den konference je pro všechny vystavovatele 250 EUR a zahrnuje také 

jídlo a pití. Vstupenky je možné objednat prostřednictvím on-line registračního systému 

Cannafestu. 

 

 

14) MAPA 
 
 
 

 
 

 


