05.2018
Vážení obchodní přátelé, milí vinaři,
dovolujeme si Vás tímto pozvat k účasti na 4. ročníku Dobříšského festivalu vína, který se
bude konat v sobotu 1. 9. 2018 na Kopáčkově Dvoře v Dobříši.
Již čtvrtým ročníkem přinášíme mezinárodní slavnost vína i do tohoto města. Mimo vína
a rozličných delikates bude akci doprovázet i kulturní program. Na základě minulých tří let
věříme, že akce bude mít bohatou návštěvnost i letos.
Díky Vaší zpětné vazbě a zkušeností z loňského roku jsme provedli několik změn ve
struktuře festivalu. Budeme mít mnohem menší a intimnější scénu, s hudebníky a kapelamy,
které jsou ve stylu lidové musiky. Věříme, že to vytvoří vřelé a uvolněnější prostředí pro
každého a lepší prodejní podmínky.
Rozhodli jsme se také omezit počet obchodů s vinicemi na maximálně x12. To by mělo vystavovatelům nabídnout větší šanci
na úspěšný prodej. Z tohoto důvodu jsme museli zvýšit cenu jednotlivých stánků na 2 500.- Kč za místo na stánek.
V nabídce programu bude i malování na obličej pro ty nejmenší.
Stejně jako v minulém roce existují možnosti dalších doplňků, které jsou k dispozici, pokud je budete požadovat, nebo si
můžete přinést své vlastní vybavení. Podrobný seznam je uveden v následující tabulce včetně ceny. Vše co je potřeba, je
vyplnit počet požadovaných služeb v přihlášce na festival.
Detailní rozpis doplňkových služeb níže v tabulce:
Věc

Cenik

Vstupní poplatek za prodejní místo 3x3m (neobsahuje stanek)

2,500.00 Kč

Stan 3x3m a závaží

1,000.00 Kč

Elektrická přípojka 220V

200.00 Kč

Led (3kg)

80.00 Kč

2x židle

80.00 Kč

Stůl s ubrusem

170.00 Kč

Platba vzorků a lahví bude probíhat pomocí žetonů v hodnotě 10 Kč, z čehož 15% bude po skončení akce poukázáno
organizátorovi.
Organizátor v místě zajistí prodejní místo a na vyžádání stánek (stan 3x3m a závaží), stůl s ubrusem, 2x židle, přívod el.
proudu případně Led.
Přístup na akci bude umožněn 1,5 hod před zahájením akce, tj. 09:30. parkování bude k dispozici v blízkosti náměstí ve
vedlejších ulicích. Prodej bude pokračovat do večerních hodin spolu s kulturním programem. Maximální doba ukončení
prodeje bude ve 23 hod.
Další upřesňující informace obdržíte po potvrzení účasti do 14 dnů.
Těšíme se na Vaši účast, s přátelskými pozdravy
Heather Crowther - kooordinátor festivalu
Tombalina Wines
http://dfv.tombalina.cz/
dfv@tombalina.cz/ info@tombalina.cz/
tel: 774 669 173
Možná změna programu vyhrazena

