
 

 
 

 

 

 

Program a informace pro účastníky 

Vážené dámy a pánové, 
 
jménem Regionální hospodářské komory Brno (RHK Brno) bychom Vás rádi přivítali na kooperační akci 
Kontakt-Kontrakt, která se koná během Mezinárodního strojírenského veletrhu v rámci realizace aktivit sítě 
Enterprise Europe Network.  
 
Odpovědi na nejčastější otázky týkající se Vaší účasti a celého průběhu obchodních jednání naleznete 
v tomto dokumentu. V případě dalších otázek navštivte, prosím, během akce stánek RHK Brno/Kontakt-
Kontrakt, který se nachází v pavilonu A1, stánek č. 099, nebo nás kdykoliv kontaktujte přímo: Jana 
Šindelková, tel: 739 618 378, e-mail: sindelkova@rhkbrno.cz, anebo Radek Kopecký, tel: 731 655 083,  
e-mail: kopecky@rhkbrno.cz . 
 
 
 

 

 
 

Hlavní vstup 
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Program Kontakt-Kontrakt MSV 2019 

 
 
pondělí 7. října 2019 
 
od 12:30 registrace účastníků na stánku RHK Brno (pavilon A1, č.099) 
13:00–18:00  odpolední blok obchodních jednání na základě individuálního rozpisu schůzek  
 
úterý 8. října 2019 
 
od 09:00 registrace účastníků na stánku RHK Brno (pavilon A1, č.099) 
09:30–12:00 dopolední blok obchodních jednání na základě individuálního rozpisu schůzek  
12:00–13:00 přestávka na oběd 
13:00–18:00 odpolední blok obchodních jednání na základě individuálního rozpisu schůzek  
od 18:00 společenský večer, Zámeček Riviéra, Bauerova 322/7, 603 00 Brno 
 (nutná rezervace předem) 
 
středa 9. října 2019 
 
od 09:00 registrace účastníků na stánku RHK Brno (pavilon A1, č.099) 
09:30–12:00  dopolední blok obchodních jednání na základě individuálního rozpisu schůzek  
 
 

 
Důležité informace 
 
 
Vstup na veletrh MSV 2019 
Pro účastníky Kontakt-Kontrakt je vstup zdarma. Je nutné provést bezplatnou on-line registraci 3-denní 
vstupenky, kterou je třeba si vytisknout.  Pokud nejste vystavovatelem, bez platné vstupenky se 
nedostanete do areálu výstaviště. V případě problémů s registrací vstupenky nás prosím ihned 
kontaktujte. 
 
Registrace nových schůzek a reakce na schůzky 
Nové schůzky je možné vyžádat/přijmout/odmítnout na portálu až do neděle 6.října (23:59). 
 
Prezence Kontakt-Kontrakt 
Prosím, dostavte se k registraci na stánek RHK Brno v pavilonu A1, č.099, přízemí, kde obdržíte 
aktualizovaný časový rozvrh schůzek a všechny potřebné informace. První den registrace začíná v 12:30, 
první schůzky budou probíhat od 13:00. Druhý a třetí den registrace začíná v 9:00, první schůzky budou 
probíhat od 9:30. Pokud Vaše první jednání dle rozpisu bude začínat později, můžete se dostavit na 
prezenci až před začátkem tohoto jednání. Oficiálním vystavovatelům veletrhu MSV doručíme podklady na 
jejich stánek v pondělí 7. října dopoledne.  
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Místo konání schůzek a jejich délka 
Jednání budou probíhat v rámci jednací expozice RHK Brno (A1, č.099) nebo na stáncích vystavovatelů. 
Čas a místo schůzky bude označeno ve Vašem rozpisu schůzek. Každé jednání je plánováno na 25 minut, 
následuje pětiminutová přestávka. Prosíme Vás o dodržování rozpisu schůzek a Vaši včasnou přítomnost na 
určeném místě. 
 
Jazyk pro schůzky 
Tlumočení není zajištěno. 
 
Hodnotící dotazník 
Součástí časového rozvrhu schůzek bude i hodnotící dotazník. Prosíme o vrácení vyplněného formuláře u 
registrace na stánku RHK Brno. Jako poděkování za vyplnění dotazníku obdržíte malou pozornost. 
  
Občerstvení a oběd 
Káva, voda a lehké občerstvení budou k dispozici na stánku RHK Brno pro všechny účastníky. Jídlo lze také 
zakoupit v restauracích veletržního areálu.  
 
Katalog účastníků akce Kontakt-Kontrakt 
Tištěný katalog bude k dispozici k nahlédnutí na stánku RHK Brno.  
 
WiFi připojení 
Pro účastníky Kontakt-Kontrakt bude k dispozici bezdrátové internetové připojení, heslo obdržíte na 
registraci. 
 
Parkování v bezprostřední blízkosti veletržního areálu: 
Expoparking – kryté parkování, 24-hodinová monitorovací služba         50,- Kč/hod vč. DPH 
Na volných plochách   cca 200,- Kč/den vč. DPH 
 
GPS  
Hlavní vstup 49°11'18.08"N; 16°35'8.26"E 
 
Společenský večer 
Společenský večer proběhne na závěr druhého dne na Zámečku Riviéra, Bauerova 322/7, 603 00 Brno. 
Kapacita je omezena, nutné přihlášení předem přes portál akce Kontakt-Kontrakt nebo na email: 
sindelkova@rhkbrno.cz do 3.10.2019, vstup pouze pro účastníky se vstupenkami. Účast na setkání bude 
potvrzena předáním vstupenky při osobní registraci na akci Kontakt-Kontrakt 2019 v pavilonu A1  
dne 7. - 8. 10. 2019 do 17:00 hod. Každý účastník akce Kontakt-Kontrakt obdrží 1 bezplatnou vstupenku. 
Změna programu vyhrazena. 
 
Pokud se akce nebudete účastnit, máte možnost zrušení účastni zdarma do pátku 4.10.2019, jinak 
budete povinni uhradit poplatek 40 EUR (bez DPH). 
 
 
 
 
 
 
V Brně dne 27.9.2019, Zpracoval: RHK Brno 
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