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Svatební den Galatea 

Přihláška a informace  
k účasti na Svatebním dni  

9.9.2018, 10.ročník  

13:00-18:00 

Oficiální stránky akce:  
www.svatebnidengalatea.cz 

Naleznete zde fotografie  
a video z minulých ročníků 

Pořadatel:   
GALATEA Group, a.s. 

   Pod Koupalištěm 881 
   293 06 Kosmonosy 

Oficiální kontakt  pro přihlášení:   
Veronika Benešová 

tel. 776 326 666                                                              
veronika.benesova@galatea.cz 

 

http://www.svatebnidengalatea.cz
mailto:veronika.benesova@galatea.cz
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Základní informace k akci: 

Hotel Galatea pořádá v roce 2018 jubilejní 10.ročník této akce.  
Jedná se o mediálně propagovanou akci pro zájemce o svatbu v areálu Galatea.  
V letošním roce kromě rozsáhlé kampaně na sociálních sítích, PR článcích  
a cílených reklamách, chystáme také tištěnou prezentaci formou plakátů. 

Svatební areál Galatea**** prošel na přelomu 2016/2017 rozsáhlou rekonstrukcí, kompletně se  
rekonstruovalo celkem 27 pokojů, chodby, recepce, restaurace, kuchyně, vybudovala se nová terasa 
před restaurací a od jara 2018 se můžete těšit i na nové Bistro. 
Reportáž z této rekonstrukce naleznete zde: 

FB Galatea/ videos (stačí kliknout na odkaz) 

A jak vše nyní vypadá naleznete zde 
10.ročník Svatebního dne Galatea je vaší šancí se prezentovat na zaběhnuté prestižní akci.  
Naše zkušenosti vám rádi předáme a poradíme vám, jak nejlépe návštěvníky zaujmout.  
Neváhejte nás kontaktovat pro více informací a výběr výstavní plochy. 

Důležité: 

Příprava v den akce 9.9.2018: 7:00-12:00 hodin 
Začátek akce: 13:00 hodin 
Konec – úklid, sklízení stolů: od 18:00 hodin (ne dříve!) 
Umístění akce: areál Galatea ****, parkování pro vystavovatele za hotelem, pro závoz 
věci je možné využít dočasně prostor před hotelem, vozidla prosím poté přeparkujte! 

V případě, že potřebujete materiály navozit den předem, neváhejte kontaktovat paní  
Benešovou pro individuální dotazy a přání. 

Stručný program: 
(aktuální naleznete na www.svatebnidengalatea.cz) 

13:00 zahájení dne, u vstupu každý návštěvník obdrží prezentační materiály,  
degustační vouchery, v katalogu bude vložen orientační plánek s označenými vystavovateli  
a jejich umístěním 
14:00 obřad na oko - svatební palouček 
15:00 další program - na velké terase, vypouštění balonku přání pro snoubence,  
setkání našich sezdaných párů od roku 2007, fotokoutek CrazySmile pro snoubence 
16:00 obřad na oko - svatební molo 
17:30 losování výherců - hlavní ceny, o kterou mohou soutěžit registrované páry do  
soutěže, všechny registrované páry obdrží navíc jako bonus 10% slevu na svatbu 
18:00 ukončení svatebního dne 
 

https://www.facebook.com/pg/arealGalatea/videos/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/arealGalatea/videos/?ref=page_internal
http://www.svatebnidengalatea.cz
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Novinky v roce 2018: 

- rozšíření tomboly pro registrované páry 
- doprovodný program na velké terase, svatební fotobox, setkání sezdaných párů od roku 2007, 

hromadné vypouštění balonku přání 
- zpoplatnění vstupného pro návštěvníky, výtěžek bude věnován Pečovatelské službě Mladá Boleslav 
- orientační plánek, cedule, rozcestníky po areálu pro lepší orientaci návštěvníků 
- jednotné označení vystavovatelů 
- propagování jednotlivých vystavovatelů pomocí PR článků na sociálních sítích 
- stravenky v hodnotě 90,-Kč pro vystavovatele do nového Bistra v areálu Galatea 

Prosíme o vyplnění níže uvedeného a zaslání společně s logem  
ve vysoké kvalitě ve formátu CDR, EPS nebo fotografii ve vysokém rozlišení  
a krátkým popiskem vaší činnosti nejpozději do 30.5.2018 

Vystavující firma:

Kontakt:

Mail:

Obor činnosti, služba:

Poznámka:

Na jakou adresu si přejete vystavit fakturu: 

 ☐Místo - stolek       (1850,-Kč) ☐ Místo - 2x stolek      (2390,- Kč)

☐ Místo - 3x stolek (3950,-Kč) ☐Bonus sleva 20% při objednání a uhrazení 

místa do 30.5.2018 (slevu nelze kombinovat)

☐ Židlička – uveďte počet /bez po-
platku/

☐500,-Kč propagovaný PR článek na oficiální 

stránce FB Svatebního dne

☐ Přípojka na elektřinu           
(300,-Kč)

☐ Koktejlový stolek  
      (součást místa)
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Umístění vystavujícího prostoru - pokud máte přání  
a představu o vystavujícím prostoru, prosím napište tuto  
informaci do kolonky”Poznámka”, děkujeme!  

Pozn. Maximální počet koktejlových stolů je 13. Místo je zapůjčeno včetně ubrusů na stoly. 

V ceně vystavujícího místa (jakékoli velikosti)je: 

1. účast na akci - pronajmutí prostoru viz požadavky výše, ubrus na stolek,                      
počet židliček dle požadavku 

2. parkování za hotelem v den akce 
3. prezentace ve svatebním materiálu Galatea formou vložení vizitky  
4. NOVĚ! Zakreslení vystavujícího prostoru v orientačním plánku,                                

označení v rozcestníku v den akce! 
5. NOVĚ! Jednotné označení formou PVC cedule pro každého vystavovatele 

 

Protože doporučujeme svá místa co nejvíce viditelně označit, 
zvolili jsme v tomto roce tento jednotící prvek, kdy bude   
návštěvník ihned vědět, u jakého stánku se nachází. Cedule 
bude poté vaším majetkem, můžete ji tedy užívat nadále. 
Přesto navíc doporučujeme k místu i další tabule, bannery, 
stojánky nebo vlajky. V případě, že si přejete přivézt vlastní 
nábytek, stan či přístřešek, prosíme kontaktujte nás pro další 
informace a povolení. 

 
Všeobecné podmínky přihlášení 

Pořadatel GALATEA Group, a.s. se zavazuje poskytnout dne 9.9.2018 za úplatu  
vystavovateli místo – plochu, stolek a další vybavení dle výběru v přihlášce.      
Vystavující se zavazuje uhradit poplatek v plné výši nejpozději do 31.7.2018. Jiné 
druhy vystavujících míst, pomocní vystavovatelé, individuální přání budou řešena na zákla-
dě domluvy, dle vyplněné přihlášky. 

V případě, že vystavující neuhradí poplatek, ruší se jeho přihlášení v plné výši  
a není možné se Svatebního dne účastnit. Účast je také rušena pozdním  
příjezdem, tj. po 12:00 hod v den akce, v tomto případě se jeho účast rovněž ruší. 
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Při příjezdu v den akce se ohlaste v recepci hotelu, kde obdržíte veškeré informace, stra-
venky do bistra, označení místa a další důležité informace. Předem děkujeme za spolupráci 
a těšíme se na společné projekty. 

Za Pořadatele 
 

...................................... 

Vystavující 

……………………………… 

Přihlášku, prosím, zašlete elektronicky nebo osobně doneste dvakrát podepsanou 
s razítkem na naši adresu: 

Veronika Benešová 
veronika.benesova@galatea.cz 
Hotel Galatea 
Pod Koupalištěm 881, Kosmonosy 293 06


