
kde budete vidět
místo



   nejmodernější a největší multifunkční veletržní areál  
v Praze

   celková plocha výstaviště 105 000 m²

   7 moderních ocelových hal o celkové ploše 35 000 m²

   možnost náročného zavěšování prvků a osvětlovacích 
ramp na střešní konstrukci. V jedné hale o 4 000 m²  
lze zavěsit ze stropu až 80 tun.

    haly umožňují vystavit extrémně velké a těžké exponáty 
(40-50 tun jeden exponát)

   šířka hal 40 m, světlost užívaného prostoru až 9 m

   návozová vrata až do výše 5 m

  přípojky podle potřeby vystavovatele

   venkovní výstavní plocha 10 000 m²

   výborná dopravní dostupnost 
(dálnice D8 z Teplic, Drážďan a Berlína)

   výborná dostupnost městskou hromadnou dopravou 
(metro, autobus u areálu)

   parkování v areálu pro 3 000 aut a zároveň 300 m P+R

   příklady realizovaných veletrhů:
FOR ARCH, REKLAMA POLYGRAF, FOR BIKES, 
e-SALON, FOR FISHING

místo pro...
veletrhy



   Kongresový sál s kapacitou až 650 osob, možnosti 
uspořádání divadlo, škola, banket

   strategicky umístěn v patře ve Vstupní hale II mezi  
Halou 3 a 4, možnost dalšího propojení s výstavními 
halami

   velkorysé foyer vhodné pro slavností rauty, doprovodný 
program a prezentační stánky partnerů

   moderní audiovizuální technika s řídicím systémem  
AMX, širokoúhlá HD projekce

   možnost využití nejmodernějšího mappingu

   denní světlo s možností zastínění

   klimatizace

   bezbariérový přístup

   velké průchozí zázemí za podiem, šatna, skladovací  
boxy, výtah

   možnost ubytování v partnerských hotelech, transfer 
hostů z hotelů

   výborná dopravní dostupnost 
(dálnice D8 z Teplic, Drážďan a Berlína)

   výborná dostupnost městskou hromadnou dopravou 
(metro, autobus u areálu)

   parkování v areálu pro 3 000 aut a zároveň 300 m P+R

   příklady realizovaných kongresů:  
Škoda Auto, Lidl, O2, Honeywell, Amway, Partners

místo pro...
kongresy



   velká variabilita areálu umožňuje pořádání firemních  
eventů na míru: večírky, konference, semináře,  
vyhlašování cen a anket, natáčení reklamních spotů, 
sportovních eventy, koncerty, plesy, fashion show...

   7 moderních ocelových hal o velikosti od 600 m2  
do 9 840 m2

   možnost náročného zavěšování prvků a osvětlovacích 
ramp na střešní konstrukci. V jedné hale o 4 000 m²  
lze zavěsit ze stropu až 80 tun.

    haly umožňují vystavit extrémně velké a těžké exponáty 
(40-50 tun jeden exponát)

   šířka hal 40 m, světlost užívaného prostoru až 9 m

   návozová vrata až do výše 5 m

   přípojky podle potřeby vystavovatele

   venkovní výstavní plocha 10 000 m²

   příklady realizovaných akcí: 
DEK, Mercedes, John Deere, F&F, Dell

místo pro...
firemní 
eventy



   možnost uspořádání dlouhodobých výstav v letních 
i zimních měsících

   7 moderních ocelových hal o velikosti od 600 m2  
do 9 840 m2

   založení tradice – možnost každoročního opakování 
eventu

   využití zvýšené návštěvnosti díky souběžně probíhajícím 
akcím v areálu 

   velmi dobré technické zázemí pro pořadatele 
(dostatečné prostory pro registraci, reprezentativní  
kancelářské prostory, restaurace, kavárny, šatny,  
press centrum, business centrum)

   výborná dopravní dostupnost 
(dálnice D8 z Teplic, Drážďan a Berlína)

   výborná dostupnost městskou hromadnou dopravou 
(metro, autobus u areálu)

   parkování v areálu pro 3 000 aut a zároveň 300 m P+R

   příklady realizovaných výstav: 
Titanic, Brick Republic, Prague Car Festival, Výstava 
stanů, Výstava psů

místo pro...
výstavy



   velká variabilita hal umožňuje pořádání koncertů 
a sportovních eventů

   7 moderních ocelových hal o velikosti od 600 m2  
do 9 840 m2 

   2 vstupní haly pro bezproblémové odbavení 
návštěvníků

    výborná dopravní dostupnost 
(dálnice D8 z Teplic, Drážďan a Berlína)

     výborná dostupnost městskou hromadnou dopravou 
(metro, autobus u areálu)

     parkování v areálu pro 3 000 aut a zároveň 300 m P+R

   příklady realizovaných hudebních akcí: 
Aerodrom, Lucie, Kabát, No Name, Magnetic festival, 
Let It Roll 

   příklady sportovních akcí: 
in-line bruslení, Magic: The Cathering Grand Prix  
Series – mezinárodní karetní turnaj, Prague Handball 
Cup

místo pro...
hudbu 
a sport



místo...
v srdci 
Evropy
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kapacity

  DIVADLO ŠKOLA BANKET

Hala 1 9840 m2 6000 3600 2600

Hala 2 4000 m2 3000 1800 1300

Hala 2D 800 m2 600 360 270

Hala 3 4000 m2 3000 1800 1300

Hala 4 4200 m2 3100 1900 1400

Hala 5AB  2600 m2 1900 1200 850

Hala 5CD   2400 m2 1800 1100 800

Hala 6 1170 m2 850 530 390

Hala 7 4000 m2 3000 1800 1300

Kongresový sál 600 m2 650 280 380

Foyer 480 m2 

Konferenční sál 1 208 m2 150 70 100

Konferenční sál 2, 3 48 m2 30 x x

Multifunkční sál VHII 100 m2 60 x  x

metro trasa C, 
stanice Letňany

Kongresový sál

Vstupní hala II
1 600 m2

Vstupní hala I
2 700 m2 HALA 6

1 170 m2

HALA 2
4 000 m2

HALA 4
4 200 m2

HALA 5
5 000 m2

HALA 7
4 000 m2

HALA 3
4 000 m2

HALA 1
9 840 m2

HALA 2 D
800 m2



PROJEKČNÍ TECHNIKA

•  projekce 16:9 (možno doplnit na 32:9)

•   dataprojektor 11.000 ANSILM, WUXGA, včetně objektivu

•   datový přepínač, dálkové ovládání prezentace, prezentač-
ní notebook

•   plátno 9 x 3,6 m, potřebná infrastrukturní kabeláž

OSVĚTLENÍ PÓDIA

•   fresnel reflektor 1000 W – 6 ks,  
profile reflektor 750 W – 4 ks

•   stmívač, ovládací konzole

AV technika 
v Kongresovém sále*)

*)základní vybavení

PVA EXPO PRAHA

NEJVĚTŠÍ AREÁL V PRAZE

•  celková plocha výstaviště 105 000 m²

•   7 moderních ocelových hal o celkové ploše 35 000 m²

•   venkovní výstavní plocha 10 000 m²

•   velmi dobré technické zázemí pro pořadatele: 
dostatečné prostory pro registraci, reprezentativní  
kancelářské prostory; press centrum; business centrum; 
copy centrum; restaurace; kavárny; šatny; bankomaty; 
toalety

•   5 přednáškových sálů

•   haly o velikosti od 600 m2 do 9 840 m2

•   možnost náročného zavěšování prvků a osvětlovacích 
ramp na střešní konstrukci. V jedné hale o 4 000 m²  
lze zavěsit ze stropu až 80 tun.

•   haly umožňují vystavit extrémně velké a těžké exponáty 
(40–50 tun jeden exponát)

•   šířka hal 40 m, světlost užívaného prostoru až 9 m

•   návozová vrata až do výše 5 m

•   přípojky podle potřeby vystavovatele

VÝBORNÁ DOPRAVNÍ DOSTUPNOST

•   dálnice D8 z Teplic, Drážďan a Berlína

•   městská hromadná doprava: metro, autobusy

•   parkování v areálu pro 3 000 aut a zároveň 300 m od 
areálu P+R

OZVUČENÍ

•   aktivní reproduktory Line Array – podium – 6 ks

•   aktivní reproduktory Line Array – Delay zadní část – 4 ks

•   aktivní Subwoofer „18“ – 4 ks

•   digitální stage box, digitální mixážní pult

•   bezdrátová mikrofonní sada 
(2 ks hand, 2 ks náhlavní sada)

•   připojení PC do audiosystému

•   potřebná infrastrukturní kabeláž

místo...
kde vládne 
technika
50˚7˙41.629˙˙14˚30˙51.755˙˙



PARTNEŘI VÝSTAVIŠTĚ

PVA EXPO PRAHA
Beranových 667

199 00 Praha 9 – Letňany

T: +420 225 291 612
info@pvaexpo.cz
www.pvaexpo.cz 




