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Pokyny pro účastníky 

Jak se dostanu na MSV 2022 (do areálu BVV)? 
Pro účastníky Kontakt-Kontrakt je vstup zdarma. Je však nutné provést bezplatnou on-
line registraci, čímž získáte 4-denní vstupenku. Promo kód je EENCanHelp. Vstupenku 
si buď vytisknete, anebo uložíte do mobilu, abyste se jí při vstupu do areálu mohli 
prokázat. V případě problémů s registrací nás prosím ihned kontaktujte. Vystavovatelé se 
do areálu dostanou s využitím vystavovatelského průkazu. 
 
Jak se dostanu na Výstaviště?  
Když přijedete MHD (zastávka Výstaviště, hlavní vstup), tak nebudete muset řešit 

parkování      . Spoje si vyhledáte zde. Pozor, vstupenka na veletrh neslouží jako jízdenka 

na MHD. Anebo vlastní dopravou. 
 
Kde se dá v bezprostřední blízkosti veletržního areálu zaparkovat? 
Expoparking (nehlídané) 30,- Kč/hod vč. DPH 
Na volných plochách cca 200,- Kč/den vč. DPH 
 
Kudy mám vstoupit na veletrh?  
Využívejte hlavní vstup (49.1882783N, 16.5854750E). 
 
Kde je prezence Kontakt-Kontrakt? 
Před svou první schůzkou se prosím dostavte k registraci na stánek RHK Brno v pavilonu 
A1, č. 031, kde obdržíte visačku potvrzující účast na akci 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.  
 
Kde zjistím svůj aktuální seznam schůzek? 
Nejaktuálnější seznam schůzek naleznete v aplikaci b2match, anebo na webu akce. Na 
vyžádání jej vytiskneme i na recepci Kontakt-Kontrakt. 
 
Co je to aplikace b2match a jak si ji stáhnu? 
Aplikace b2match vám umožní mít stálý přehled o žádostech o schůzky, aktuálním rozvrhu 
schůzek a zprávách od ostatních účastníků. Aplikaci si stáhnete do svého mobilního 
telefonu přes oficiální obchody GooglePlay či AppleStore. 
 
 

https://etickets.bvv.cz/cs
https://etickets.bvv.cz/cs
http://www.idos.cz/
https://mapy.cz/zakladni?source=coor&id=16.585474891863925%2C49.18827842247253&x=16.5854695&y=49.1880041&z=19
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Kde se budou schůzky konat? 
Schůzky se budou konat buď u stolečků v expozici Kontakt-Kontrakt, anebo na stáncích 
vystavovatelů. U každé schůzky je místo a čas uvedeno. 
 

Jak dlouhé budou schůzky? 
Na každou schůzku je vyhrazeno 30 minut. Mezi schůzkami není žádná přestávka. Pokud 
máte schůzky i na stáncích, pak je třeba počítat s časovou rezervou pro přesuny.  
 
Bude k dispozici občerstvení?  
V rámci stánku Kontakt-Kontrakt/RHK Brno bude k dispozici káva, voda a lehké 
občerstvení pro všechny účastníky. Jídlo lze také zakoupit v restauracích veletržního 
areálu.  
 
Bude k dispozici WiFi připojení? 
Pro účastníky Kontakt-Kontrakt bude k dispozici bezdrátové internetové připojení, heslo 
obdržíte na registraci. 
 
Bude k katalog účastníků akce? 
Katalogy účastníků v tištěné formě již nezajišťujeme. Nejaktuálnější seznam účastníků 
naleznete na stránkách Kontakt-Kontrakt či v aplikaci b2match. Online katalog bude 
k dispozici i po skončení akce. 
 
Budou schůzky tlumočeny? 
Tlumočení není zajištěno. 
 
Kdy se uskuteční společenský večer? 
Společenský večer proběhne na závěr druhého dne (5. 10. 2022 od 18:00) v Mendelově 
muzeu v Augustiniánském klášteře na Starém Brně (Mendlovo nám.), 1 zastávku MHD od 
Výstaviště/10 minut pěší chůzí.  
Každý účastník akce Kontakt-Kontrakt obdrží po předchozí registraci 1 bezplatnou 
vstupenku, bude k vyzvednutí na stánku Kontakt-Kontrakt. Přihlašování na 
sindelkova@rhkbrno.cz 
 

 
 

https://cc-msv-2022.b2match.io/components/19400
mailto:sindelkova@rhkbrno.cz
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Mám další dotaz. Koho můžu kontaktovat? 
Jana Šindelková, tel.: +420 739 618 378, e-mail: sindelkova@rhkbrno.cz, anebo Radek 
Kopecký, tel.: +420 731 655 083, e-mail: kopecky@rhkbrno.cz. Vždy vám vaše dotazy 
zodpovíme na našem stánku Kontakt-Kontrakt v pavilonu A2. 
 

Jaké jsou otevírací hodiny veletrhu? 
4.–6. 10. 2022 9.00 – 17.00 hod. 
7. 10. 2022  9.00 – 16.00 hod. 
 
Kde najdeme seznam vystavovatelů? 
Na stránkách veletrhu zde. 
 
Plánek veletrhu 

 

 

mailto:sindelkova@rhkbrno.cz
mailto:kopecky@rhkbrno.cz
https://www.ibvv.cz/cs/akce/mezinarodni-strojirensky-veletrh-22010/vystavovatele

