


PŘEMÝŠLELI JSTE 
NĚKDY O TOM, ŽE 

BYSTE SI OTEVŘELI 
VLASTNÍ OBCHOD, ALE 

NÁKLADY JSOU PRO 
VÁS PŘÍLIŠ VYSOKÉ?

Otevřete si svůj pop up v nejlukrativnější předvánoční období spolu s projektem 
MINT: Pop Up Hall 13!

Říkejme tomu klidně alternativní obchoďák, jehož cílem je vytvořit ideální mix 
prodejců s nabídkou, která bude lákat turisty hladové po originální vzpomínce 
na Prahu i místní, kteří si rádi zajdou osobně za svým oblíbeným designérem 
nebo street food občerstvením a lahodnou kávou. Každý měsíc navíc okořeněný 
speciálním eventem s nadupaným programem. Divadlo, koncerty, workshopy, 
výstavy, přednášky a 40 showroomů s autorskou módou, kvalitním designem 
a street food občerstvením podléhající bedlivému kurátorskému výběru. To vše 
je MINT: Pop Up Hall 13, projekt podporující malé kreativní prodejce.



MINT: Pop Up Hall 13 navazuje na projekt MINT: Weekend 
Market, který se v hale konal již sedm měsíců. MINT: Pop Up 
Hall 13 se otevře v hale 13 v Pražské tržnici jen na tři měsíce 
před Vánoci, aby nabídl prodejcům možnost prezentovat své 
produkty vždy v pátek a sobotu široké škále návštěvníků.

Jedná se o unikátní projekt, který v České republice doteď 
neměl obdoby a i vy se můžete stát jeho součástí.

MINT: Pop Up Hall 13 nabízí alternativu k uspěchaným 
obchodním centrům na okraji města. Jeho cílovou skupinou 
jsou společensky zodpovědní lidé, milovníci krásných věcí, 
české kvality, ale i návštěvníci ze zahraničí, kterým projekt 
nabízí možnost odvézt si z návštěvy Prahy kromě skvělého 
zážitku i originální suvenýr, který opravdu pochází z České 
republiky. Rozvíjí se tak povědomí o kvalitní české tvorbě 
v zahraničí. Projekt kvitují cestovní kanceláře, informační 
centra a hotely, kteří MINT: Pop Up Hall 13 rádi nabízejí jako 
zajímavé místo, které rozhodně stojí za návštěvu.



MINT: Pop Up Hall 13 je místo, kde za 
nízký nájem můžete svou tvorbu ukázat 

až 2000 lidem za den. 

10+1 
DŮVOD, 

PROČ BYCH 
PRÁVĚ  

JÁ MĚL/A  
MÍT SVŮJ 

SHOWROOM 
V KREATIVNÍ 

HALE

Akci navštěvuje přesně ta cílová skupina 
lidí, kterou potřebujete (kreativci, turisté, 
milovníci dobrého jídla a pití, maminky 

s dětmi a mladí lidé se zájmem o kvalitní 
módu a design) a každý den vaši tvorbu 
objeví stovky nových zákazníků a turistů.V hale potkáte kromě návštěvníků 

i spoustu dalších prodejců, se kterými 
si můžete vyměňovat zkušenosti, sdílet 

stánek, atp.

Máte od nás reklamu na sociálních 
sítích, webových stránkách i v tiskových 

zprávách.
Nemusíte každý týden věci stěhovat. 

Jednou se zabydlíte, a je to.

Naučíte své zákazníky chodit na jedno 
místo, kde vás vždy najdou.

+ Na MINTu to zkrátka budete milovat.

Je to nejlevnější způsob, jak mít stálý 
obchod - jak z hlediska nájmu, platu 

prodavačů, vybavení atp.

Na marketu od nás máte skvělý servis 
(snažíme se fungovat na principu  

“Nic není problém”), a kavárna má pro 
vás vždy připravenou čerstvou kávu 

a občerstvení.

Zákazníci si budou moci zboží okouknout 
v reálu a vyzkoušet na sobě. 

Můžete si na MINTu vytvořit své 
odběrové místo pro e-shop a on-line 

objednávky.
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CENÍK CENA ZA PRONÁJEM 33 600 KČ 
(1200 Kč / termín)

ELEKTŘINA DO 0,3 KW 2 800 KČ
(100 Kč / termín)

SDÍLENÍ STÁNKU 5 600 KČ
(200 Kč / termín)

ZAPŮJČENÍ STOLU 2 800 KČ
(100 Kč / termín)

PARKOVACÍ KARTA
4 200 KČ

(150 Kč / termín)



TERMÍNY
29. 9.

20. 10.

10. 11.

1. 12.

22. 12. 29. 12.

28 DNÍ
(VŽDY PÁTEK A SOBOTA)

OTEVÍRACÍ DOBA
PÁ: 11.00 – 19.00 / SO: 9.00 – 17.00

8. 12. 15. 12.

17. 11. 24. 11.

6. 10.

27. 10. 

13. 10.

3. 11.

30. 9.

21. 10.

11. 11.

2. 12.

23. 12. 30. 12.

9. 12. 16. 12.

18. 11. 25. 11.

7. 10.

28. 10.

14. 10.

4. 11.



TECHNICKÉ 
PARAMETRY

CHCI SE STÁT 
SOUČÁSTÍ 
PROJEKTU 
MINT: POP 
UP HALL 13

Nové trhy, z.s. sdružují 
moderně pojaté trhy 
s výběrovými výrobky. 
Aktuálně zastřešují trhy 
s nezávislou módou,  
šperky i designem  
MINT: Brno Fashion Market,  
MINT: Prague Fashion Market 
(býv. Holešovice),  
MINT: Plzeň Fashion Market, 
MINT: Budějovice Fashion 
Market a nyní i kreativní halu 
s showroomy MINT: Pop Up 
Hall 13.

Pokud vás projekt zaujal, 
ale ještě nejste 100% 
přesvědčeni, přijďte se 
podívat do haly osobně. 
Rádi vám vše ukážeme 
a zodpovíme všechny 
vaše dotazy. Pokud máte 
o prohlídku zájem, dejte 
nám prosím vědět na e-mail 
lenka@mintmarket.cz.

SPOLEK 
NOVÉ TRHY

Možnost výběru uzamykatelné kóje a přizpůsobení si vlastním 
potřebám

Elektrické připojení v každé kóji

Připojení k wifi

Zkušební kabinky v hale

Rozměr kóje: 12 m2 (3 × 4 m)

Kavárna, dobré jídlo, dětský koutek, DJ´s a příjemná atmosféra

Průměrný počet návštěvníků 1000 až 2000 za den

PR propagace, spolupráce s bloggery, cestovními kancelářemi 
a průvodci, s tištěnými a on-line médii, atp.



KONTAKT

Pokud potřebujete cokoliv doplnit, jsme Vám k dispozici na těchto číslech:

* Použité fotografie jsou pořízené na akcích MINT.

LENKA KOLÁŘOVÁ
principálka trhů

728 230 430 
lenka@mintmarket.cz

ZBYNĚK HANKO 
výkonný ředitel

775 635 426 
zbynek@mintmarket.cz

OMRI GOZ
kulturní atašé

608 774 441 
omri@mintmarket.cz

PETRA KOPULETÁ
PR a kontakt s médii

605 960 503 
petra@mintmarket.cz


