
e-auto salon v Olomouci 2021 

 

Nabídka na účasti e-auto salon, který se bude konat od pátku do neděle, ve dnech 30. 31. 

Července až 1. Srpna 2021 v Olomouci na výstavišti Flora Olomouc v pavilonu A a B + 

venkovní plochy. 

Na výstavě je možné také vystavovat vše co trochu souvisí s elektromobilitou, tedy i 

bateriové elektromotorky, elektrokola, elektrokoloběžky elektro aku zahradní a technické 

zařízené, volnočasové přístroje anebo i aku nářadí, včetně různého podpůrného 

příslušenství. Nabídka pro ostatní výrobce nebo prodejce výše uvedených zařízení 

souvisejících s bateriemi a možností jejich nabíjen ze sítě nebo fotovoltaických panelů. 

Není možné se výstavy zúčastnit a vystavovat zařízení, které potřebuje pro svůj provoz 

spalovacím motor! 

Pronájem plochy od 6 m2 až do 60m2 na ostatní dolní a horní ploše, včetně galerijní ploše 

výstaviště, kde budou vystavené elektro výrobky vyjde vystavovatele na 600 Kč na m2. 

Uvedená cena je bez DPH. 

V této ceně bude mít k dispozici uvedenou a označenou plochu dle mapky v příloze. Pokud 

někdo bude potřebovat malý stánek pro zázemí (letáky tiskopisy a podobně), dále stůl a 

židle pro komunikaci se zájemci o vaše zboží a výrobky nebo pro objednávky, tento bude 

přiúčtován k ceně podle velikosti a požadavku, jinak si místo můžete zabezpečit dle své 

potřeby. Výstava je i prodejní, takže můžete své zboží na výstavě i prodávat a případně 

nabídnou výstavní slevu. Zde si můžete sami nainstalovat i případné vaše reklamní panely 

k exponátům. Na výstavišti je konferenční místnost s promítacím plátnem a se židlemi pro 

návštěvníky, kde může vystavovatel 1x během dne po dobu půl hodiny, promítat své 

propagační video nebo tam mít i prodejce, který bude návštěvníky informovat o svém 

zboží a případně odpovídat na dotazy návštěvníků. 

Dále je možné na venkovní ploše zájemce svézt na vašich prodejních výrobcích, výstava 

bude pro návštěvníky do pavilonu placená a tak by měli mít přednost tito platící 

návštěvníci před těmi z venku, kteří se venku také můžou pohybovat. 

 

Organizátor a příjemce objednávek: 

LUKY system spol. s r.o. , Lubomír Kaštovský 

Tel 605 530 288  nebo e-LUKY@email.cz 


