
BEAUTY EXPO 2006 PODZIM

KONGRESOVÉ CENTRUM
PRAHA 4

8. 9. - 9. 9. 2006

Vá�ení vystavovatelé,

chtìla bych Vás touto formou pozvat na podzimní èást mezinárodního veletrhu kosmetiky a kadeønictví BEAUTY
EXPO 2006, poøádaného v KONGRESOVÉM CENTRU PRAHA 4 (STANICE METRA „C”VYŠEHRAD).

Kongresové centra v Praze 4

BEAUTY EXPO jaro: 3. a 4. bøezna 2006 - na Výstavišti v Holešovicích
BEAUTY EXPO podzim: 8. a 9. záøí 2006 - v prostorách Kongresového centra Praha

èasové období vyhnout se veletrhùm na
Slovensku, v Nìmecku, Cosmoprofu v Itálii dostateèný odstup od odborného kongresu Unie kosmetièek

mezinárodních mistrovství v make-upu (kvalifikace na soutì�i Unie kosmetièek 3. 6. 2006
v Kaiserštejnském paláci), nail designu, nail artu, manikúøe, body paintingu, soutì�í juniorù „O POHÁR VELETRHU
BEAUTY EXPO”, soutì�e produktù BEAUTY EXPO & PROKOS PRODUCTS AWARD (se sdru�ením Prokos a Dr. Fikerem)

„Focus in”

Unií kosmetièek, Prokosem, Podiatrickou spoleèností, s Dermatologickou spoleèností
spolupráce s odbornými èasopisy Linda, Kadeønická
a kosmetická praxe (NAVA), Profi nehty, studio , Top i Profesional, Hair a Beauty, Salon a øada dalších.

Sjezd Unie kosmetièek v Pardubicích
(20. - 21. 10. 2006)

Po letech tvoøivé spolupráce s Inchebou, a.s. pøi zajiš�ování organizace veletrhù v holešovickém areálu Vám nyní s radostí
nabízím nové luxusní prostory otvírající pro rozvoj veletrhu nové dimenze, je� bychom si
všichni pøáli.

Mnoho vystavovatelù i návštìvníkù pamatuje veletrhy kosmetiky v tìchto prostorách poøádané do r. 1997 a je
neoddiskutovatelné, �e nádherné prostory KCP mìly nemalý vliv na rychlý rozkvìt tìchto akcí a získání mezinárodního
charakteru. Rekonstrukce související s poøádáním svìtového kongresu Mezinárodního mìnového fondu i dalších
významných mezinárodních kongresù z mnoha oblastí povýšila nabídku prostor a slu�eb KCP na svìtovou úroveò, byla
však pøíèinou odchodu veletrhù kosmetiky z této atraktivní budovy, kam ji� nebylo pro vìtšinu poøadatelù tuzemských akcí
lehké se vrátit, pøedevším z cenových dùvodù. Prosklené klimatizované haly, salonky a foyer, Spoleèenský sál, do jeho�
vybavení patøí kvalitní zvuková a svìtelná technika vèetnì promítacího plátna, perfektní sociální zázemí, èetné a kvalitní
mo�nosti stravování v rùzných cenových relacích i navazující hotely patøí ke komfortu KCP léta cenìnému úèastníky
kongresù i výstav i jejich návštìvníky.

Veletr�ní spoleènost BEAUTY EXPO s.r.o., pro ni� od 21. øíjna 2005 pracuji, poøádá v roce 2006 dva mezinárodní veletrhy
kosmetiky, na ka�dém z nich pak oèekává okolo 220 vystavovatelù a 20 000 návštìvníkù:

Oba termíny byly zvoleny tak, aby maximálnì vyhovovaly po�adavkùm vystavovatelù i návštìvníkù. Naší snahou bylo
zachovat obvyklé pro veletrhy kosmetiky (bøezen a záøí), nezbytností nutnost

, zachovat
v Pardubicích. V prùbìhu veletrhù BEAUTY EXPO nejsou poøádány (pokud je nám známo) �ádné významnìjší veletrhy
kosmetiky a kadeønictví v ÈR ani v dalších sousedních zemích, kam návštìvníci a nìkdy i vystavovatelé rádi zavítají, ani
v tomté� objektu soubì�nì jiné akce, je� by mohly narušit dùstojnou veletr�ní atmosféru. Kromì obvyklého programu,
vystoupení a èeských a

jsou tu další atraktivní vystoupení kadeønických firem, pøedvádìní produktù dosud neznámých na našem trhu ( )
èi internetová nabídka a poptávka po zastoupení nabízených produktù v ÈR. Posiluje se pøínosná spolupráce s odbornými
spolky: , neocenitelnou se stala

a vybranými èasopisy pro �eny, jmenovitì pøedevším
zone

Pro firmy nabízející produkty pro profesionální u�ití v salonech je jistì stì�ejní akce
, jemu� bude dán nový, více odborný a ještì atraktivnìjší ráz.

Vá�ení vystavovatelé,

tìší nás Vaše dosavadní pøízeò a budeme rádi, bude-li se nám spoleènì daøit i nadále rozvíjet úspìšnou spolupráci a
upevòovat pìkné obchodní vztahy jako dosud.

Se srdeèným pozdravem
Ing. Lenka Koneèná
øeditelka veletrhù BEAUTY EXPO

PØIHLÁŠKA PRO VYSTAVOVATELE
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NOMENKLATURA VYSTAVOVANÝCH VÝROBKÙ
o A Profesionální pìstící a dekorativní kosmetika, produkty pro péèi o tìlo, permanentní make-up, tetování

o

o

o

o

o

o

o

o

B

C

D

H

N

P

T

W

Beauty salony: pøístroje pro péèi o ple�, vybavení, pracovní odìvy

Vzdìlávání, školení, nakladatelství

Direct sale-pøímý prodej: produkty pìstící, dekorativní i vlasové kosmetiky

Profesionální vlasová kosmetika, potøeby pro kadeøníky, vybavení kadeønických salonù

Nail design, nail art, manikúra

Potøeby pro pedikéry

Toaletní potøeby, bi�utérie, parfémy, vlasové a módní doplòky

Wellness - zdravý �ivotní styl: aromaterapie, masá�e, pøírodnì vìdecké medicínské postupy, akupunktura, akupresura
a jiné léèebné metody, pøístroje, léky a metody pro zlepšování fyzické kondice, vybavení fitness-center, solaria, sauny,
solární kosmetika, vitamínové pøípravky, podpùrné preparáty, dietní preparáty
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ZÁVAZNÁ PØIHLÁŠKA - UZÁVÌRKA: 30. 6. 2006
Firma: ________________________________________________________________________________________________

Kontaktní osoba: ______________________________________________________

Fakturaèní adresa: ______________________________________________________________________________________

Poštovní adresa: ________________________________________________________________________________________

IÈ: _________________________ DIÈ:

Telefon: ____________________________________________ Fax: ______________________________________________

Mobil: ___________________________

_________________________ E-mail: ______________________________________

INFORMACE DO KATALOGU VYSTAVOVATELÙ
Firma: ________________________________________________________________________________________________

Adresa: _______________________________________________________________________________________________

Telefon: ____________________________________________ Fax: ______________________________________________

E-mail: ____________________________________________ WWW: _____________________________________________

Popis vystavovaných produktù, jejich znaèka: ________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

Vìnujte, prosím, nále�itou pozornost správnému vyplnìní. Tyto informace budou slou�it jako kontakt Vašim zákazníkùm.
Upøesòující, nebo rozsáhlejší informace je mo�né zaslat také na E-mail: katalog@beautyexpo.cz

OBJEDNÁVKA SLU�EB - specifikujte se na stranì 5 a 6 formuláøe.

Objednáváme elektrickou pøípojku dle pøilo�ené nabídky (specifikace v další èásti formuláøe). . . . . . . . . . . . . .

Objednáváme stavbu stánku dle pøilo�ené nabídky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ANO NE

Máme zájem o úèast v odborném programu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

o o

o o

ANO NE

(specifikace v další èásti formuláøe)

ANO NE

o o

Veškeré ceny jsou bez DPH a to bude k cenì pøipoèítáno dle platných pøedpisù. Svým podpisem potvrzuji vyplnìné
údaje a souhlasím s pøilo�enými Podmínkami úèasti. Vyplnìný formuláø opatøený datem, razitkem a podpisem zašlete
prosím buï poštou, faxem, nebo e-mailem shora uvedenou korespondenèní .na adresu

__________________________________
DATUM RAZÍTKO A PODPIS

__________________________________

OBJEDNÁVKA VÝSTAVNÍ PLOCHY
o

o

o

o

o

REGISTRAÈNÍ POPLATEK: 2 700,- Kè -. . zahrnuje mimo jiné základní uvedení v katalogu a povinný podíl na úklidu

ØADOVÁ 1 950,- Kè / m Poèet metrù: __________ délka x hloubka: __________ x __________

ROHOVÁ 2 200,- Kè / m Poèet metrù: __________ délka x hloubka: __________ x __________

V ÈELE 2 450,- Kè / m Poèet metrù: __________ délka x hloubka: __________ x __________

SAMOSTATNÁ 2 600,- Kè / m Poèet metrù: __________ délka x hloubka: __________ x __________

Mo�nosti slevy:

(min 4m ) . . . . . . . . . . . . .

(min 15m ) . . . . . . . . . . . .

(min 25m ) . . . . . . . . . . . . . .

(min 35m ) . . . . . .

jsou po dohodì s poøadatelem, pokud vystavovatel zadá inzerci v tisku a zveøejní v ní viditelnì pozvánku
na veletrh BEAUTY EXPO s uvedením místa a data konání.

2

2

2

2

2

2

2

2

- 3 -

BEAUTY EXPO s.r.o.,

+420 257 941 691, +420 257 941 702
info@beautyexpo.cz, www.beautyexpo.cz

557275028/2400
Korespondenèní adresa:
Smaragdová 322, CZ - 154 00 Praha 5,

IÈ: 27373029, DIÈ: CZ27373029

Mìstský soud v Praze - oddíl C., vlo ka 109179
Sídlo: Hrusická 2522/26, CZ - 141 00 Praha 4

Tel: Fax:
E-mail:
eBanka, è.ú.:

�

Czech Republic

BEAUTY EXPO 2006 PODZIM

KONGRESOVÉ CENTRUM
PRAHA 4

8. 9. - 9. 9. 2006



PODMÍNKY ÚÈASTI NA VELETRHU
1. VZNIK SMLOUVY A PØIDÌLENÍ PLOCH

1.4. Minimální plocha stánku je 4 m . Minimální hloubka stánku je 2 metry.

poplatek za spoluvystavovatele ve výši 2 500,- Kè bez DPH.
2. NÁJEMNÉ ZA VÝSTAVNÍ PLOCHU, REGISTRAÈNÍ POPLATEK

3. VÝSTAVBA EXPOZICE A JEJÍ LIKVIDACE

Obaly od exponátù musí vystavovatel
uskladnit a po ukonèení výstavy odstranit na vlastní náklady.

4. PLATEBNÍ A SANKÈNÍ PODMÍNKY

5. PRÁVA A POVINNOSTI VYSTAVOVATELE.

Ozvuèení vlastní expozice nesmí rušit okolní stánky.

6. ZÁVÌREÈNÁ USTANOVENÍ

1.1 Smlouva o úèasti vystavovatele vzniká, je-li vystavovatelem øádnì vyplnìná pøihláška zaslána poøadateli. Jako potvrzením o umístìní expozice
zasílá poøadatel vystavovateli fakturu za plochu.

1.2 Objednávka na výstavní plochu zaslaná poøadateli je pro �adatele závazná, a to i pro pøípad, �e poøadatel nesplní všechny po�adavky vystavovatele
týkající se rozlohy a umístìní stánku.

1.3. V pøípadì, �e poøadatel nevyhoví vystavovateli v celém rozsahu po�adavkù týkajících se rozlohy a umístìní stánku a vystavovatel neuvede
poøadateli do 5 dní oprávnìné námitky, je brán nový návrh smlouvy poøadatelem jako schválený.

1.5. Pøidìlená plocha nesmí být vystavovatelem dále pronajímána jakékoliv tøetí osobì bez vìdomí poøadatelù. Vystavovatelé jsou povinni platit
pøíslušný

2.1 Nájemné kryté plochy je vedeno v pøihláškové dokumentaci. Nájemné se stanoví podle rozmìru plochy a ka�dý zapoèatý metr ètvereèní se úètuje
jako celý. Nájemné je stanoveno na dobu montá�e, trvání akce a demontá�e a je v nìm té� zahrnuto:
- základní osvìtlení - vytápìní
- po�ární ochrana - noèní ostraha

2.2 Registraèní poplatek vystavovatele zahrnuje následující polo�ky:
- zaøazení základních dat vystavovatele do katalogu veletrhu
- 2 výtisky katalogu
- 5 vystavovatelských prùkazù
- 10 volných lístkù pro obchodní partnery
- poštovné a jiné náklady spojené s úèasti vystavovatele.
Registraèní poplatek platí i spoluvystavovatel, který chce být samostatnì uveden ve veletr�ním katalogu.

3.1 Pokud vystavovatel neobjednává výstavbu expozice u poøadatele, vyhrazuje si poøadatel právo povolit v areálu výstaváøskou èinnost pouze k tomu
oprávnìným subjektùm. Vystavovatel je povinen pøedlo�it atest o nehoølavosti stavebního materiálu, a to pøed zahájením výstavby stánku.
Termíny instalace a montá�e na pøidìlené ploše se urèují podle èasového plánu akce. Pøi výstavbì expozic je nutno øídit se technicko-
bezpeènostními pøedpisy. Za bezpeènost svých pracovníkù zodpovídá v plném rozsahu vystavovatel.
Výrobky a zbo�í musí být dodány do expozic dle èasového harmonogramu pøed zahájením akce.

3.2 Odvoz exponátù a vlastního výstavního zaøízení se uskuteèní dle èasového harmonogramu výstavní akce. Vystavovatel je povinen vyklidit expozici
ve stanovených lhùtách a uvést pou�itou výstavní plochu do pùvodního stavu. V pøípadì nedodr�ení termínu si poøadatel vyhrazuje právo dokonèit
likvidaci expozice na náklady vystavovatele èi, v zájmu uvolnìní výstavní plochy, provést nenávratnou likvidací expozice!

4.1 Poøadatel po obdr�ení pøihlášky zasílá vystavovateli fakturu na objednanou plochu. Vystavovatel uhradí fakturu dle uvedeného data splatnosti.
4.2 Vystavovatel objednává stavbu stánku a další slu�by z pøilo�eného ceníku. Veškeré faktury za tyto slu�by jsou splatné do 14 dnù, nejpozdìji však do

zahájení stavby veletrhu, tj. 3 dny pøed otevøením veletrhu musí být platba na úètì poøadatele.
4.3 Poøadatel je oprávnìn vylouèit vystavovatele z veletrhu, jestli�e vystavovatel neplní závazky vyplývající ze smlouvy, podmínek veletrhu, platebních

podmínek nebo bezpeènostních opatøení. Vystavovatel v tomto pøípadì hradí celé nájemné a další prokazatelné náklady.
Neproká�e-li vystavovatel vèas, nejpozdìji však 3 dny pøed zahájením akce, platbu za stavby a slu�by objednané u poøadatele, nebude zapoèata
výstavba jeho stánku a nebudou provedeny další práce jako napø. elektroinstalace, vodní pøípojka ap. Vystavovatel prokazuje úhradu plateb
pøedlo�ením výpisu z úètu èi potvrzením banky o pøevodu. Jiné doklady, jako napø. pøevodní pøíkazy, poøadatel nepokládá za prùkazné.

4.4 Poøadatel si rovnì� vyhrazuje právo zrušit své závazky v pøípadì, �e nebyly vèas vystavovatelem uhrazeny faktury.
4.5. V pøípadì, �e vystavovatel zruší u poøadatele svou úèast po podání pøihlášky v dobì kratší ne� 1 mìsíc pøed zahájením veletrhu je stornovací

poplatek ve výši celého 80% nájemného.
Registraèní poplatek v pøípadì zrušení úèasti propadá v�dy v plné výši.

5.1 Vystavovatel má právo uveøejnit údaje o své firmì ve výstavním katalogu.
5.2 Obchodní èinnost na veletrhu se øídí bì�nými zvyklostmi a podléhá zákonùm Èeské republiky.
5.3 Vystavovatel je oprávnìn propagovat své výrobky pouze ve vlastní expozici. Plakáty, reklamní štíty a jiné propagaèní prostøedky mohou být

umístìny na místech k tomu úèelu poøadatelem urèených za zvláštní poplatky, stejnì tak jako uvedení vlastních audiovizuálních poøadù a klipù. V
pøípadì pou�ití audiovizuální techniky, èi jiné zvukové techniky a nosièù je bezpodmíneènì nutné informovat pøedem poøadatele, je nutné zajistit
povolení pøíslušných organizací, napø.: Nezávislá spoleènost výkonných umìlcù a výrobcù zvukových a zvukovì - obrazových záznamù
(INTERGRAM), nebo OSA. V pøípadì pou�ití této techniky a nosièù bez povolení hrozí vystavovateli vyúètování vysoké pokuty.

5.4 Vystavovatelé jsou povinni dodr�et èas spoleèných pøíchodù a odchodù do, respektive z, výstavních prostor.
5.5 Vlastní realizaci stánkù je nutné projednat s poøadatelem.
5.6 V pøípadì odcizení èi ponièení exponátù a zaøízení je vystavovatel povinen neprodlenì tuto skuteènost oznámit policii prostøednictvím poøadatele.
5.7 Vystavovatel mù�e uzavøít na vlastní náklady pojištìní exponátù, zaøízení expozice, vystaveného zbo�í a materiálu.

Poøadatel však v �ádném pøípadì neruèí za ztrátu èi znièení zbo�í vystavovatele bìhem akce, v prùbìhu výstavby èi likvidace.

6.1 V pøípadì, �e poøadatel v dùsledku jím nezavinìných okolností (vis maior) nemù�e zahájit veletrh a zajistit konání akce po celou dobu trvání nebo
její èásti, uvìdomí o tom vystavovatele. Veškeré závazky vzniklé poøadateli z uzavøené smlouvy v tomto pøípadì zanikají a vystavovateli nepøísluší
�ádný nárok na náhradu pøípadnì vzniklých škod. Poøadatel je oprávnìn zadr�et pøimìøenou èást poplatkù, které byly vystavovatelem uhrazeny.

6.2 Jakékoliv nároky ze strany vystavovatele vùèi poøadateli mohou být uplatnìny písemnì do 2 týdnù po skonèení akce. Všechny nároky vystavovatelù
zanikají uplynutím šesti mìsícù po skonèení výstavy.

6.3 Smluvní vztahy se øídí èeským právem.

2

- 4 -

BEAUTY EXPO s.r.o.,

+420 257 941 691, +420 257 941 702
info@beautyexpo.cz, www.beautyexpo.cz

557275028/2400
Korespondenèní adresa:
Smaragdová 322, CZ - 154 00 Praha 5,

IÈ: 27373029, DIÈ: CZ27373029

Mìstský soud v Praze - oddíl C., vlo ka 109179
Sídlo: Hrusická 2522/26, CZ - 141 00 Praha 4

Tel: Fax:
E-mail:
eBanka, è.ú.:

�

Czech Republic

BEAUTY EXPO 2006 PODZIM

KONGRESOVÉ CENTRUM
PRAHA 4

8. 9. - 9. 9. 2006



OBJEDNÁVKA VYBRANÝCH SLU�EB A VYBAVENÍ
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800,-
Kè/kus

500,-
Kè/kus

600,-
Kè/kus

600,-
Kè/kus

700,-
Kè/kus

400,-
Kè/kus

500,-
Kè/kus

400,-
Kè/kus

250,-
Kè/kus

250,-
Kè/kus

150,-
Kè/kus

70,-
Kè/kus

60,-
Kè/kus

70,-
Kè/kus

5 000,-
Kè

180,-
Kè/den

1 500,-
Kè/den

800,-
Kè/den

150,-
Kè/kus

700,-
Kè/kus

850,-
Kè/kus

950,-
Kè/kus

170,-
Kè/m2

prosklená vitrina:
1000 × 1000 × 2300

prosklená vitrina:
1000 × 500 × 2300

prosklená vitrina:
500 × 500 × 2300

pult shora prosklený:
950 × 500

dveøe do zázemí

pult plný:
950 × 500

regál:
1000 × 500 × 2500

regál:
1000 × 330 × 2500

pøívod studené vody + odpad

sada nádobí (šálky, hrnky, l�ièky)

úklid stánku

hosteska cizojazyèná

hosteska

panel stìnový - stìna zázemí

uzamykatelný pult

závìs

stùl kulatý - prùmìr 60 cm

stùl 800 × 800 x 70

�idle

vìšák

popelník

koš

výstavní koberec vè. polo�ení
barva: _____________________________

Mobiliáø:

pøívod teplé vody + odpad

Cena Poèet

7 000,-
Kè

Cena PoèetElektrická pøípojka a vybavení

200,-
Kè/kus

3 800,-
Kè

5 500,-
Kè

1 800,-
Kè/kus

13 000,-
Kè

100,-
Kè/kus

opøípojka do 3,5 kW

pøípojka do 7 kW

bodové svítidlo (60 - 100 W)

lednice

prodlu�ovací kabel (trojzásuvka)

pøípojka 21 kW, 380 V, 16A

2 000,-
Kè

200,-
Kè/kus

TV + VIDEO VHS

kávovar nebo rychlovarná konvice

250,-
Kè/kus

barová �idle

7 500,-
Kè

pøípojka do 10,5 kW

kuchyòka (teplá voda, odpad, døez,
lednice)

9 000,-
Kè

600,-
Kè/m

550,-
Kè/m2základní stánek (stìna, límec)

1 bì�ný metr stìny
(v pøípadì stavby jen zadní stìny)

Stánek: Cena Poèet

o

o

o

lednicový celonoèní proud
2 800,-

Kè
o

rozvadìè
1 500,-

Kè
o

o

o

Mobiliáø: Cena Poèet

o

o

o

Po�adavky na další mobiliáø: ______________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

o

o

o
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OBJEDNÁVKA INZERCE V KATALOGU

CELÁ
STRANA

SPAD

145x210 mm
+ 5 mm

CELÁ
STRANA

ZRCADLO

120x185 mm

1/2 STRANY
ZRCADLO

ŠÍØKA

120x90 mm

1/2 STRANY
ZRCADLO

VÝŠKA

57,5x185 mm

o

o

o

o

o

CELÁ STRANA

CELÁ STRANA

1/2 STRANY

CELÁ STRANA

1/2 STRANY

OBÁLKA 15 000,- Kè

BAREVNÁ PØÍLOHA 10 000,- Kè

BAREVNÁ PØÍLOHA 6 000,- Kè

VNITØEK KATALOGU 6 000,- Kè

VNITØEK KATALOGU 4 000,- Kè

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:
145x210 mm ofset V2 CMYK

MAGENTA + BLACK preferujeme vektorovou grafiku v PDF

inzerce@beautyexpo.cz

Výroba inzerátu z dodaných podkladu bude po dohodì úètována zvláš� podle nároènosti výroby.

Formát katalogu: ; Technologie tisku: ; Vazba: ; Obálka a barevná pøíloha: ètyøbarva - ;
Vnitøek katalogu: dvì barvy - ; Podklady: .
Akceptujeme CorelDraw, Adobe Illustrator (fonty pøevedené do køivky) a v pøipadì nouze bitmapu - JPG.
Hotové podklady ve správném rozmìru zasílejte na e-mailovou adresu: ,
nebo na shora uvedenou kontaktní adresu na CD.

SPECIFIKACE STAVBY
STÁNEK BUDE OPATØEN ÈÍSLEM A NÁZVEM FIRMY (Hùlková písmena 12 cm vysoká. Cena za jedno písmeno 30,- Kè.)

Uveïte pøesné znìní nápisu: ______________________________________________________________________________

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Veškeré ceny jsou bez DPH a to bude k cenì pøipoèítáno dle platných pøedpisù. Svým podpisem potvrzuji vyplnìné
údaje a souhlasím s pøilo�enými Podmínkami úèasti. Vyplnìný formuláø opatøený datem, razitkem a podpisem zašlete
prosím buï poštou, faxem, nebo e-mailem shora uvedenou korespondenèní .na adresu

__________________________________
DATUM RAZÍTKO A PODPIS

__________________________________

BEAUTY EXPO s.r.o.,

+420 257 941 691, +420 257 941 702
info@beautyexpo.cz, www.beautyexpo.cz

557275028/2400
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Sídlo: Hrusická 2522/26, CZ - 141 00 Praha 4
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eBanka, è.ú.:
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