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e-auto salon v Olomouci 2021
Nabídka k účasti e-auto salon, který se bude konat od pátku do neděle, ve dnech 30. a 31.
července až 1. srpna 2021 v Olomouci na výstavišti Flora Olomouc v pavilonu A a B + venkovní
plochy. Pro návštěvníky bude otevřeno od 9 do 18 hodin.
Po Coronavirové pauze je toto ideální příležitost se prezentovat s vašimi elektromobilními
výrobky nebo jako prodejci automobilek. Nabídka je pro výrobce a prodejce elektromobilů, které
mají EV nebo hybrid, který se umí nabíjet ze zásuvky! Ostatní hybridy, co se neumí nabít ze
zásuvky, tam být nemohou!
Pronájem hlavní plochy je na 60 m2 nebo 120 m2 v hlavní dolní ploše výstaviště, kde budou
vystavené elektro auta, vyjde vystavovatele na 600 Kč na m2. U ostatní plochy pro ostatní
vystavovatele je menší a dle jejich potřeby a mimo hlavní plochu. Uvedená cena za celé 3 dny
výstavy a ve čtvrtek je možné navážet a instalovat exponáty v pavilonu, cena je bez DPH. V této
ceně bude mít k dispozici malý stánek pro zázemí se zásuvkou 230 V (letáky tiskopisy a podobně),
dále stůl a židle pro komunikaci se zájemci o EV nebo pro objednávky EV.
Výstava je i prodejní, takže můžete EV na výstavě i prodávat a případně nabídnou výstavní slevu.
Zde si můžete sami po dohodě nainstalovat i případné vaše reklamní panely k exponátům. Na
výstavišti je konferenční místnost s promítacím plátnem a se židlemi pro návštěvníky, kde může
vystavovatel 2x během dne po dobu 1 hodiny, promítat své propagační video nebo tam mít i
prodejce, který bude návštěvníky informovat o svých EV a případně odpovídat na dotazy
návštěvníků.
Dále je možné mít venku před pavilonem 2 - 3 EV pro svezení zájemců v EV po městě nebo i
dálnici. Toto by si organizoval sám prodejce u svého vnitřního stánku. Výstava bude pro
návštěvníky do pavilonu placená a tak by měli mít
přednost ve svezení tito platící návštěvníci před těmi z
venku, kteří se tam také můžou pohybovat.
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