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Náš hlavní cíl: KVALITA a SPOLEHLIVOST

Proč zvolit právě nás?
 máme 20 let zkušeností na trhu audiovizuální techniky
 v celé skupině máme více než 70 stálých zaměstnanců
 podnikáme přímo ve 3 evropských zemích: CZ, SK, RO
 klademe důraz na vlastní technologický vývoj
 nabízíme komplexní řešení zakázek na klíč
 zajišťujeme kompletní projektovou činnost
 disponujeme stabilním servisním zázemím
 poskytujeme 24-hodinový NON STOP servis

Co všechno umíme?
 vyřešíme i nejnáročnější multimediální či audiovizuální požadavky Vašeho projektu
 ozvučíme i osvětlíme jakýkoliv prostor v interiéru i exteriéru
 vyvíjíme a vyrábíme zobrazovací systémy a velkoplošné digitální LED obrazovky
 nabízíme inteligentní multimediální systémy pro komerční stavby, inteligentní budovy, rodinné domy, hotely, byty
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Úvodní slovo

1994 - 1997
Společnost HDT impex s.r.o. (nejprve Hurrican HDT) byla založena
v roce 1994. Na trhu audiovizuální techniky a zábavní elektroniky
působíme již více než 20 let. Vlastní pobočky s našimi zaměstnanci
provozujeme také na Slovensku a v Rumunsku.
Základní činností naší společnosti je velkoobchodní distribuce
zábavní elektroniky, LED osvětlení a LED velkoplošných obrazovek
a scoreboadů, hudebních nástrojů, umělých květin a dekoračních
doplňků. Naše obchodní aktivity se však neomezují pouze na
prodej zboží. Nabízíme řadu profesionálních služeb a realizace
projektových zakázek, které provádíme na nejvyšší odborné úrovni.

1997 - 2002

1997 - 2002

Na stránkách této tiskoviny si Vám dovolíme představit projektovou
divizi HDT, která se zabývá návrhy a realizacemi dodávek
audiovizuální techniky a řešením speciálních multimediálních
projektů.
Patříme mezi největší společnosti v oboru na domácích trzích.

2002 - 2013

S našimi produkty se můžete setkat prakticky všude, kde se
komunikuje zvukem, světlem či obrazem.

Věříme, že Vás naše prezentace zaujme
a těšíme se na spolupráci.

Jaroslav Vébr
jednatel společnosti

www.HDT.cz

Petr Kolář
projektový ředitel

2013

Karel Weiser
technický ředitel
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Služby HDT

V oblasti multimédií a audiovizuálních zakázek nabízíme:
Multimedia a inteligentní ovládání prostor
konferenční, kongresové a školící sály  zastupitelské sály  prezentační místnosti  hotely  penziony  gastro provozy  prodejny
sportoviště  sportovní kluby  sportovní haly a arény  divadla  kina  kulturní domy  společenské sály  veřejná prostranství
komerční prostory  diskotéky  hudební kluby  taneční sály  kancelářské prostory  skladové prostory  výrobní a provozní haly
obecní a krajské úřady  školy  zdravotnická zařízení  kulturní zařízení  domácnosti  rodinné domy
architektonické osvětlení  světelné dekorace  světelný design  osvětlení  ozvučení  video technika  ovládání vzduchotechniky
ovládání elektrozařízení  automatizace procesů  vzdálené ovládání a správa

LED obrazovky
pro sport  pro reklamu  pro zábavu  pro informace  pro navigaci  LED výsledkové tabule
vlastní software pro správu elektronického a reklamního obsahu  vlastní software a hardware pro LED výsledkové tabule (scoreboardy)

Relamping - výměna osvětlení za moderní úsporné LED zdroje
audity a návrhy výměn světelných zdrojů  moderní úsporné LED osvětlení  snižování energetické náročnosti budov  financování
výměny světelných zdrojů z úspor na spotřebě elektrické energie  veřejné LED osvětlení
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Služby HDT

Projektová a poradenská činnost
projektové studie  technologické poradenství  vizualizace návrhů  výrobní a provozní dokumentace  tvorba cenových nabídek

Instalace systémů, výroba a komplexní realizace
instalace slaboproudých rozvodů  strukturované a optické kabeláže  instalace technologií  systémová integrace audiovizuální techniky
implementace řídících systémů

Vývoj a výroba speciálního hardware a software příslušenství
vývoj speciálního software dle požadavků investora  vývoj a výroba speciálního hardware

Poprodejní péče
odborné proškolování obsluhy  24-hodinový NON STOP SERVIS  individuální servisní programy  vzdálený servisní dohled a obsluha
systémů  servisní sklad pro každou zakázku
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Vybrané reference

Amfiteátr Lochotín, Plzeň
velkoplošná LED obrazovka
Lochotínský amfiteátr byl vybudován v letech 1951-61 na pozemcích bývalé
Kodetovy zahrady a části Lochotínského parku. Oblíbené plzeňské letní
kino bylo převážně spojováno s festivalem trampské a folkové písně Porta.
V rámci rozsáhlé rekonstrukce a modernizace areálu jsme instalovali místo
projekčního plátna velkoplošnou LED obrazovku o celkové ploše téměř
100 m².
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Vybrané reference

Městský stadion Vítkovice, Ostrava
4x velkoplošný LED scoreboard
Městský stadion ve Vítkovicích je vybaven čtyřmi novými LED
scoreboardy eLite oVision, každý o velikosti bezmála 50 m². Unikátní
software umožňuje neomezené informační i reklamní využití. Jako
moderní LED výsledkové tabule zobrazují informace o probíhajících
utkáních a sportovních kláních, samozřejmostí je přehrávání
reklamních spotů, zobrazování aktuálních záběrů ze stadionu apod.

www.HDT.cz
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Vybrané reference

Doosan Aréna, Plzeň
2x velkoplošný LED scoreboard
Pro rekonstruovaný fotbalový stadion ve Štruncových sadech,
kde své domácí zápasy hraje FC Viktoria Plzeň, jsme instalovali
2 velkoplošné LED obrazovky o celkové ploše 59 m². Kromě funkce
zobrazení výsledků probíhajících utkání lze využít tabule pro
reklamní účely, TV přenosy i jako informační médium.
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Vybrané reference

FO ŽP ŠPORT, Podbrezová SK
velkoplošný LED scoreboard
Slovenský fotbalový stadion je vybaven naším velkoplošným
LED scoreboardem eLite oVision. Součástí dodávky byl také
ovládací software SportVision. Kromě výsledkového servisu
umožňuje provozovateli flexibilně nasazovat reklamní spoty
a informace pro návštěvníky sportovního areálu. Součástí systému
je rozhraní pro distribuci obrazového signálu pro režijní pracoviště
a pro zobrazení stavu utkání na televizích ve VIP.

www.HDT.cz
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Vybrané reference

Home Monitoring Aréna, Plzeň
multimediální kostka, LED mantinely, 6x reklamní
LED obrazovka, ozvučení hokejové arény
Hokejová aréna v Plzni je plně vybavena naší audiovizuální
technikou. Multimediální LED kostka nad kluzištěm poskytuje
průběžné výsledky jednotlivých utkání, zobrazuje medailonky
hráčů, prezentace oddílů nebo reklamní a informační sdělení.
Za obě branky jsme instalovali LED mantinely a nad vstupy do
ochozů 6 reklamních LED obrazovek. Všechny zobrazovače
lze ovládat společně a jsou napojené na centrální režii. Naše
společnost také dodala profesionální ozvučení Verse do všech
prostorů sportovní haly.
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Vybrané reference

Hala míčových sportů, K. Vary
2x velkoplošný LED scoreboard
V nové Hale míčových sportů v Karlových Varech jsme realizovali
dodávku kompletního audiovizuálního systému a výsledkový
servis dvojice LED velkoplošných tabulí eLiteVision, řídícího
a vysílacího hardware, ovládacích pultů a několika LED tabulí
útočných časů. Výkonný reproduktorový systém PSSO slouží
nejen pro ozvučení sportovních klání, ale také pro ozvučení
kulturních a společenských akcí. Systém ozvučení je napojený na
výsledkový servis.
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Vybrané reference

Tatran Handball Aréna, Prešov SK
LED mantinely, ozvučení sportovní haly
Sportovní hala Tatran Handball Aréna v Prešově na Slovensku
je vybavena špičkovým ozvučením Verse a LED mantinely eLite
iVision o celkové ploše 90 m². Díky unikátní konstrukci lze celý
LED systém velmi rychle sestavit či demontovat a velmi snadno
libovolně konfigurovat.
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Vybrané reference

Volkswagen, Bratislava
velkoplošná LED obrazovka
V bratislavském výrobním závodě koncernu Volkswagen se od
roku 1992 vyrábí vozy Volkswagen Touareg, Audi Q7, karosérie
Porsche Cayenne a převodovky pro automobily Volkswagen, Audi,
Seat a Škoda. Na výrobní halu jsme instalovali velkoplošnou LED
obrazovku eLite oVision, která je viditelná z přilehlé frekventované
komunikace.

www.HDT.cz
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Vybrané reference

Parkovací dům Rychtářka, Plzeň
2x reklamní LED obrazovka
Parkovací dům Rychtářka představuje komfortní formu hlídaného a nejbezpečnějšího
placeného stání v centru Plzně. Na fasádě moderní stavby najdete dvojici reklamních
LED obrazovek eLite oVision umístěných do pravého úhlu. Jsou tak dobře viditelné
z městského průtahu, který vede přímo kolem parkovacího domu.
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Vybrané reference

Hotel Bobycentrum, Brno
Unikátní LED světelný strop
Pro Laser Show Hall brněnského hotelového komplexu Bobycentrum jsme
navrhli a realizovali unikátní 3D LED stropní osvětlení. Více jak 500 LED
trubic řízených ovládacím software Madrix vytváří úžasné prostorové
a barevné efekty. Jedná se o největší instalaci svého druhu ve střední
Evropě.
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Vybrané reference

Grand Hotel, Jasná SK
ozvučení a osvětlení, konferenční technika
Hotel Grand v Jasnej na Slovensku je situován na úpatí Chopku v půvabném prostředí
Nízkých Tater. Nabízí jak prestižní a nadstandardní služby, tak elegantní a exkluzivní
interiéry. Podíleli jsme se na vybavení konferenčních a společenských prostor
audiovizuální a projekční technikou.
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Vybrané reference

iQLANDIA, Liberec
3D LED tunel
Pro vědecké centrum iQLANDIA Liberec jsme realizovali dodávku
unikátního LED zobrazovače pro vytvoření prostorového
3D efektu. Speciální tunel má na vnitřních stěnách nainstalovanou
tkaninu osazenou 30 tis. LED diodami, které jsou řízeny ovládacím
software Madrix.

www.HDT.cz
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Vybrané reference

Rebuy Stars, Zvolen SK
speciální LED poutač
Moderní kasino Rebuy Stars Galéria ve slovenském Zvoleně má na
budově nainstalovaný unikátní úzký LED zobrazovač eLite oVision
o celkové délce více jak 120 m, který lemuje obvod celé budovy.
Protože na objektu nesmí provozovatel zobrazovat reklamu ani
reklamní texty, slouží obrazovka pouze jako obrazový poutač. Systém
je řízen software Madrix.

OMS Arena, Senica SK
velkoplošný LED scoreboard

V OMS Aréně fotbalového klubu FK Senica byla instalována
velkoplošná LED obrazovka, která prioritně slouží jako výsledková
tabule. Součástí dodávky byla také střižna, kde lze upravovat
pořízený záznam z videokamer a přehrávat jej.
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Vybrané reference

Dvorana, Karlovy Vary
ozvučení, projekční technika,
systémy integrovaného ovládání
V městské části Dvory v Karlových Varech prošel kompletní
rekonstrukcí průmyslový areál Dvorana. Jedná se o komplex
administrativních prostor a výrobních hal. K dispozici je také nový
hotel s restaurací a školicí středisko. Naše firma se podílela na
stavbě moderního kinosálu s technologií 3D, dodávce projekční
techniky, opony, ozvučení, osvětlení a systémů inteligentního
ovládání.

Městský úřad Ostrov, Ostrov
audiovizuální technika, hlasovací systém

Spolupracovali jsme s městem Ostrov na projektové podobě
vybavení a provozu rekonstruovaného zámku. Zastupitelský sál
objektu jsme vybavili AV technikou a řešili jsme také systémy
inteligentního ovládání AV technologií v prostoru režie, hlasovací
systém a zobrazovací systémy pro informační centrum a dvoranu
zámku.

www.HDT.cz
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Vybrané reference

Zastupitelský úřad, Praha 3
audiovizuální a konferenční technika
Zastupitelský sál na pražském Žižkově náš obchodní partner
vybavil kompletní audiovizuální technikou. Pro realizaci
zakázky jsme dodali plošné ozvučení, videoprojekci s plátnem
a elektronický hlasovací systém.

DEPO 2015, Plzeň

scénické ozvučení a osvětlení

DEPO 2015 je živým prostorem, kde se podnikání a kultura zajímavě
kombinují v inovativních řešeních. V rámci tohoto kreativního
plzeňského projektu jsme se podíleli na ozvučení, osvětlení
a ovládacích systémech Malého sálu a Kreativní zóny komplexu.

20

www.HDT.cz

Vybrané reference

Jantár club, Prievidza
LED světelné stěny, efektové osvětlení
Pro Jantár club Prievidza jsme řešili unikátní instalaci světelných
stěn PixelWall. Celkem 1080 LED bodů na stropě a stěnách,
které jsou řízeny software Madrix, tvoří neopakovatelnou
světelnou atmosféru klubu. Dále jsme diskotéku vybavili
inteligentními otočnými hlavicemi Muvik, Eurolite a Stagg, nechybí
ani profesionální výrobník neviditelné mlhy.

Pantheon club, Plzeň

inteligentní osvětlení a ozvučení
HDT dodalo kompletní zvukovou i světelnou techniku a také
integrované komplexní ovládací centrum. Technické řešení
neustále doplňujeme o nejmodernější technologie z oboru.

www.HDT.cz
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Vybrané reference

Hala míčových sportů
ozvučení sportovní haly
Pro novou Halu míčových sportů v Karlových Varech jsme
realizovali dodávku kompletního audiovizuálního systému
napojeného na výsledkový servis. Výkonný reproduktorový
systém PSSO slouží nejenom pro ozvučení sportovních klání, ale
také pro kulturní a společenské akce pořádané ve sportovní hale.

Lochotín, Plzeň
ozvučení amfiteátru

V Lochotínském amfiteátru jsme také realizovali kompletní
dodávku ozvučení. Prostor areálu je ozvučen špičkovými basovými
a satelitními reproboxy VERSE o celkovém výkonu 40 kW. Systém
je vhodný pro audiovizuální, hudební i výukové produkce.
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Vybrané reference

Casino King’s, Rozvadov
velkoplošná LED obrazovka
Kasino King’s Rozvadov patří v ČR mezi nejmodernější herní
zařízení. Disponuje také největší halou pro živý poker, kde je
třeba v reálném čase zobrazovat turnajové informace. Proto
jsme do pokerové haly nainstalovali velkoplošný LED zobrazovač
eLite iVision.

Becherplatz, Karlovy Vary
audiovizuální technika
170 let stará továrna Becherovky v centru Karlových Varů byla
přestavěna na jedinečný turistický komplex obchůdků, kaváren
a restaurací v duchu starobylého náměstí z 19. století. Celý objekt
jsme vybavili moderní audiovizuální technikou, která je nenápadně
zakomponována do dobového prostředí.

www.HDT.cz
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Vybrané reference

Toscana, Karlovy Vary
zónové plošné ozvučení, projekční technika
V malebném prostředí Slavkovského lesa za Poštovním dvorem
u Karlových Varů stojí nově zrekonstruovaný apartmánový dům
Toscana. Součástí komplexu je také společenský sál, do kterého
jsme instalovali zónové maticové ozvučení a plošné ozvučení
centrálního prostoru hlavního sálu vč. výkonného projektoru
a elektrické stahovací projekční plochy.

Holiday Inn, Trnava a Žilina SK
AV technika, videoprojekce, osvětlení
Ve dvou čtyřhvězdičkových hotelech celosvětového řetězce
Holiday Inn na Slovensku jsme realizovali komplexní dodávku
kongresové techniky a videoprojekcí, plošného ozvučení,
dekoračního, scénického a efektového osvětlení, jevištní techniky
a opony.
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Vybrané reference

KD Svoboda, Cheb
AV a projekční technika,
scénické a dekorační osvětlení
Ve spolupráci se stavebními firmami jsme realizovali pro Městský
úřad Cheb dodávku vybavení multifunkčních sálů kulturního
domu Svoboda. Komplexní dodávka obsahovala prostorové
akustické řešení, videoprojekci, efektové a scénické osvětlení,
jevištní techniku a opony.

Měšťanská beseda, Plzeň
scénické osvětlení
Mezi tradiční a oblíbené kulturní stánky města Plzně patří
Měšťanská beseda v Kopeckého sadech. Divadlo, hudební
koncerty, kino, programy pro děti i seniory a další kulturní
a společenské akce se neobejdou bez naší světelné techniky,
inteligentních otočných hlavic a progresivních LED technologií.

www.HDT.cz
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Vybrané reference

Sady Pětatřicátníků, Plzeň
zaoblená LED obrazovka
Na přání investora jsme instalovali první reklamní obloukovou
(konkávní) LED obrazovku v České a Slovenské republice.
Specifické řešení zakázky vyžadovalo speciální moduly LED
zobrazovače i unikátní nosnou konstrukci. Součástí dodávky byl
i systém vzdálené správy LED obrazovky.

Krajský úřad, K. Vary

Mobilní obrazovka Atanera CAR

AV a konferenční technika

mobilní LED obrazovky vč. ozvučení

V nově postaveném sídle Krajského úřadu realizujeme dodávky
audiovizuální techniky pro zastupitelský sál a konferenční
místnosti. Zároveň jsme se podíleli na dekoračním nasvícení
exteriérů, např. formou vánoční světelné výzdoby.

Navrhli jsme a dodali unikátní mobilní audiovizuální technologii,
která byla nainstalována do 2 vozů VW Crafter. Funkce LED
obrazovky je zajištěna i během jízdy (obraz i zvuk) díky vlastním
generátorům.
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Vybrané reference

Lidový dům, Karlovy Vary

Dubina, Domažlice

scénické ozvučení a osvětlení

audiovizuální technika

V zakázce pro Magistrát města Karlovy Vary jsme realizovali
instalaci plošného ozvučení, jevištního a efektového osvětlení
a projekční techniky multifunkčního sálu Lidového domu. Toto
kulturní zařízení v městské části Stará Role slouží k pořádání
nejrůznějších společenských akcí, koncertů, plesů, firemních oslav
apod.

Moderní kulturní a zábavní centrum města s několika restauracemi
a hudebním klubem bylo otevřeno na koci roku 2011. Naše
společnost dodala kompletní audiovizuální techniku pro hlavní sál
i přilehlé gastro provozy.

Eroplán, Rožnov

Doppler, Bratislava

architektonické LED osvětlení

audiovizuální technika

Pro unikátní moderní stavbu hotelu na úpatí Moravskoslezských
Beskyd jsme realizovali komplexní dodávku osvětlovací techniky
do interiérů a architektonického LED osvětlení vč. vzdáleného
řízení obsluhy.

Kulturní a společenské centrum ve slovenské metropoli jsme
kompletně vybavili světelnou a zvukovou technikou. Bohužel
provozovatel prostory oblíbené diskotéky pronajal provozovateli
mezinárodního e-shopu a v dnešní době již není taneční klub
v provozu.

www.HDT.cz
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Vybrané reference

Zimní stadion, Sokolov

TIP Sport Aréna Sparta, Praha

ozvučení zimního stadionu

efektové osvětlení a ozvučení Verse

V rámci rekonstrukce zimního stadionu bylo nainstalováno silové
plošné ozvučení VERSE a technologie pro připojení na centrální
EPS systém.

V úzké spolupráci s vedením klubu a sportovní haly náš klíčový
obchodní partner dodal kompletní ozvučení sportovní haly naším
100V plošným i silovým ozvučením. Dále jsme dodali efektové
osvětlení, osvětlení ledové plochy vč. systému stmívání a částečné
dodávky multimediálních prvků pro režii, VIP boxy a šatny.

F1 GAS, Česká republika

Na Moráni, Praha

reklamní LED obrazovky

velkoplošná LED obrazovka

Pro síť nových moderně vybavených čerpacích stanic jsme
realizovali dodávku celkem 12 venkovních velkoplošných LED
zobrazovačů a více než 20 digitálních zobrazovačů pro samotné
prodejny. Součástí dodávky byl i vývoj speciálního software
a hardware pro vzdálenou správu a přístup.

V centru Prahy na Palackého náměstí jsme ve výšce 30 metrů
instalovali moderní velkoplošnou reklamní LED obrazovku. Zajistili
jsme také systém dohledových kamer a vzdálené správy. Obří
reklamní poutač je vidět z přilehlého vltavského nábřeží a směřuje
do městské části Smíchov a na Palackého most.
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Vybrané reference

Carlsbad Plaza, K. Vary

Čajkovskij Palace, K. Vary

audiovizuální a konferenční technika

audiovizuální technika

Hotelový komplex v historickém jádru města nabízí kromě
luxusních hotelových a gastronomických služeb, balneo provozu
a léčebných programů také konferenční, meetingové a slavnostní
prostory. Podíleli jsme se na stavbě kongresového sálu dodávkou
audiovizuální techniky.

V nově otevřeném Spa & Wellness hotelu Čajkovskij Palace jsme
realizovali dodávky audiovizuální techniky pro hotelové pokoje,
společenské prostory, lázeňské i gastronomické provozy. Kromě
100V zónového ozvučení a architektonického osvětlení jsme řešili
také systémy inteligentního ovládání a projekční techniku.

Intershop, Rozvadov

Kolkovna, Česká republika

reklamní LED obrazovky

audiovizuální technika

Food & Drink Shop v Rozvadově neláká své zákazníky pouze
nízkými cenami. Aby provozovatel upozornil turisty na prodejní
akce a služby, požádal nás o instalaci čtyř LED zobrazovačů na své
provozovny. Světelná reklama jednoduše prodává nejlépe!

Již od roku 2005 jsme dodavatelem komplexního ozvučení
a osvětlení pro vybrané provozovny společnosti Kolkovna
Restaurants. Jedná se zejména o plošné ozvučení restauračních
prostor a venkovních zahrádek. Profesionální zvukovou a světelnou
technikou jsme vybavili také prostor diskotéky ve Staré Celnici
v Praze.
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Relamping
RELAMPING - zásadní úspora energetických nákladů výrobních
podniků, drobných provozoven, úřadů a škol, sportovních
a zdravotnických zařízení, veřejného osvětlení i každé domácnosti.
Prostě všude tam, kde je třeba umělé osvětlení. A přitom je to tak
snadné. Stačí provést výměnu klasických konvenčních světelných
zdrojů za LED technologii.
Nabídka LED světelných zdrojů se stále rozšiřuje a technologie
LED čipů se stále zdokonaluje. LED diody poskytují vysoký
světelný výkon při minimální spotřebě elektrické energie.
Nabízíme a provádíme profesionální audit libovolného
osvětlení. Řešíme obměny nejenom světelných zdrojů, ale také
samotných svítidel. Navrhneme optimální teploty barev podle
typu prostředí, provozovny nebo velikosti a účelu prostor.
Spočítáme Vám návratnost Vaší investice a předpokládané
úspory v krátkodobém i dlouhodobém horizontu.
Výroba venkovního veřejného osvětlení v EU, záruka 36 měsíců.
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Služby HDT
Ve spolupráci s našimi klienty realizujeme dodávky audiovizuální
techniky pro TV studia, sportovní, kulturní a společenské akce:
StarDance  Česká Televize
Česko-Slovensko má talent  TV Prima
Koncertní turné Kabát  Dole v dole, Corrida - Pink Panther (Vypich)
Ostrovské kulturní léto, Carlsbad Ski Sprint  M-production
MFF Karlovy Vary  spolupráce od roku 2000
Grand Opening OC Chodov  Unibail-Rodamco
Autorské přehlídky Beaty Rajské  v rámci celé České republiky

Vývoj vlastních aplikací a výroba speciálního hardwaru:
EVOS  software pro vzdálenou správu velkého množství digitálních zobrazovačů
LED studio.cz  jedinečná česká edice s řadou programových úprav
SportVision ScoreBoard a ScoreBoard PRO  aplikace pro provoz časomíry
eLite Vision CUBE  speciální multimediální přehrávač

Pronájem audiovizuální techniky:
Naše společnost nabízí k pronájmu nejmodernější produkty audiovuzuální techniky:
ozvučení  osvětlení  velkoplošné obrazovky  pódia  stany

www.HDT.cz
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Podporujeme:
Florbalový oddíl FB Hurrican K.Vary  generální partner
HC Plzeň 1929  hlavní partner
HC Energie K. Vary  oficiální partner
FC Viktoria Plzeň  hlavní partner
Česká rocková liga
Příbramská rocková liga
Rock For People
Carlsbad Ski Sprint
Karlovarský karneval
Sportík

Vystavujeme na:
ForArch
ForDecor
Elektron
ForGastro
ForInterior
Reklama&Polygraf
Amper
Svět zábavy

Setkání s klienty:
HDT Sešn  pravidelné workshopy pro obchodní
partnery

Setkání zaměstnanců:
Školení zaměstnanců  team building
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HDT impex s.r.o.
Botanická 3, 362 63 Karlovy Vary
T: 353 222 267, M: 737 210 600
info@HDT.cz, www.HDT.cz

HDT SK, s.r.o.
Borekova 37, 821 06 Bratislava
T: 245 640 387-8, M: 910 870 000
info@HDTSK.sk, www.HDTSK.sk

