
Pozvánka: Pálenkafest 22 
Dobrý den,  

Chtěli bychom vás oficiálně oslovit, jako možného vystavovatele na největší gastro akci 
zaměřenou na domácí produkci palíren a lihovarů. Jedná se o pražský festival pálenky. 

Termín: 8. října 2022 
Lokalita: Pražská Tržnice (Praha - Holešovice) 
Očekávaná návštěvnost akce: 3000-5000 návštěvníků 

Koncept akce: 

Jednodenní akce (12-22 hodin), při které se konzumenti a fanoušci pálenky mohou setkat přímo s 
tvůrci destilátů. Slovo pálenka bereme v širším kontextu, tedy jako destilát. Dveře otevřené mají 
na akci tvůrci whisky, ginu a samozřejmě ovocných pálenek. Ty budou bezesporu zastoupeny v 
největším počtu. 

Akce se uskuteční v Praze - Holešovicích. V prostorách Pražské tržnice, kde máme k dispozici  
2 haly o rozloze 2000 m2. V prostorách mezi halami bude ještě FOOD zóna. Zastřešené plochy 
budou určeny čistě tvůrcům pálenek. 

Součástí akce budou budou i řízené degustace a vzdělávací semináře. Ty mohou posloužit nejen 
pro návštěvníky, ale i vystavovatele. 

Soutěž v předvečer festivalu: 

Den před festivalem pořádáme soutěž profesionálních destilátů - Pálenka roku.  
Každý vystavovatel má automaticky možnost účasti. Vítězové kategorií budou na festivalu 
označeni a během festivalu proběhne i vyhlášení výsledků a předání diplomů. 
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Podmínky účasti: Pálenkafest 22 

Pro festival je připravena rozsáhlá marketingová podpora. Okolo soutěže i festivalu jsme 
vytvořili celý PR tým, který se postará o mediální zásah. 

Jelikož se jedná o první ročník a vy nemáte přesnou představu, co od festivalu očekávat, rozhodli 
jsme se vám účast, co nejvíce zjednodušit. Vytvořili jsme tři možnosti účasti na festivalu: 

*Festivalová měna 
Na festivalu se bude platit festivalovou měnou. 1 bankovka = 50 Kč.


• Klasický vzorek bude 20ml a bude za 1 bankovku.

• Hodnota vzorků je na vás - vzácnější kusy mohou být samozřejmě za násobky základního 

vzorku.


Po ukončení festivalu vybereme od každého vystavovatele jím vybrané bankovky. Spočítáme je a 
do týdne vyplatíme na bankovní účet uvedený v přihlášce příslušnou částku.


Věříme, že se na festivalu uvidíme! 
Jakub Gottwald 
Pořadatel festivalu 

Varianta Platba předem (bez DPH) Provize z festivalové měny*

A 0 Kč 50 %

B 15 000 Kč 20 %

C 30 000 Kč 0 %
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Přihláška vystavovatele 

Zakreslete váš stánek (1 čtvereček = 1x1 m): 

Vystavovatel se za ochutnávky zavazujete přijímat pouze festivalovou měnu. Spočítané 
festivalové bankovky odevzdá organizátorovi, který počet zkontroluje a spočtenou hodnotu 
potvrdí v předávacím protokolu. Do 7 dní od konání festivalu, bude vystavovateli připsána na 
účet utržená část bez odečtené provize organizátora. 

Vystavovatel souhlasí s využitím svého loga a dalších propagačních materiálů v komunikaci a 
propagaci Pálenka festu. 

Tímto se zavazuji k účasti na Pálenka festu. Objednávám účast v modelu (zaškrtněte): 

Varianta A Varianta B Varianta C

0 Kč předem, 50% provize 15 000 Kč předem, 20% provize 30 000 Kč předem, 0% provize

Požadavky na technické zázemí:

Potřebujeme el.zásuvku. Cena za užití zásuvky je 300 Kč/kus. Počet kusů

Mám zájem o zařízení stánku? Ano. Pošleme vám nabídku variant 
stánků v různých cenových 
hladinách.

Ne. Máme vlasní.
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