Objednávka zápisu do Sborníku / Katalogu DNŮ TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2019
Podklady, prosím, zasílejte na:

24. – 25. 4. 2019 | HRADEC KRÁLOVÉ
Kongresové, výstavní a společenské centrum ALDIS
Eliščino nábřeží 375, 500 02 Hradec Králové

Exponex, s.r.o., Janouškova 2015/1a, 613 00 Brno
Tel.: +420 724 265 375
E-mail: vvesela@exponex.cz, www.dny-tep-en.cz

TIŠTĚNÝ SBORNÍK A KATALOG (formát A4, náklad 1 000 ks)
Položka / Informace

Počet

Cena za ks

Cena celkem
za položku

Název firmy
V katalogu uvést odkaz pod písmeno
Ulice
Místo

PSČ

Stát

POB

Tel. 1

Tel. 2

E-mail

ZDARMA

Fax

Web – http://
Jsme spoluvystavovatelem firmy
LOGO

ANO

NE

Prosím, zašlete e-mailem ve formátu ai, eps nebo pdf (v křivkách).

logo za:
1 200 Kč

Druhá adresa
Ulice

Stát

Místo

PSČ

E-mail

Tel.

500 Kč

Web – http://
Certifikáty / členství

190 Kč

ZDARMA
max. 500
znaků

Text – profil firmy
500 znaků vč. mezer zdarma

Inzerce pro vystavovatele

V případě zájmu o 2. nebo 3. stranu obálky nás kontaktujte.

Počet

1/1 barva

210x297 mm (+ 3 mm spad z každé strany) *

9 500 Kč

1/2 barva

210x148 mm (+ 3 mm spad z každé strany) *

6 500 Kč

Inzerce pro nevystavující firmy

Počet

Cena za ks Cena celkem

Cena za ks Cena celkem

1/1 barva

210x297 mm (+ 3 mm spad z každé strany)

35 000 Kč

1/2 barva

210x148 mm (+ 3 mm spad z každé strany)

19 200 Kč

* Podklady posílejte, prosím, elektronicky v těchto formátech: pdf – 1:1, 300 dpi, všechny fonty v křivkách, CMYK, ai, eps – všechny fonty v křivkách, CMYK.

ČÁSTKA CELKEM

Všechny ceny jsou
uváděny bez DPH.

PREZENTAČNÍ MATERIÁLY PRO ÚČASTNÍKY KONFERENCE – cena dohodou
Všeobecné podmínky: Jako závazné smluvní ujednání si vyhrazujeme právo od takto uzavřené smlouvy odstoupit v případě neuhrazení faktury ke stanovenému datu splatnosti, tj. Vaši objednávku do publikace nezařadit.
Vystavovatel ve vlastním zájmu dodá podklady do publikace v takovém stavu a provedení, aby jednoznačně nemohly být příčinou případného sporu. Vystavovatel nese zodpovědnost za pravdivost dodaných informací. Vaši
objednávku potvrdíme zasláním faktury. Stornovací podmínky: Objednávku lze stornovat nejpozději do 8. 4. 2019, a to výhradně písemnou formou. Na pozdější storna nebude brán zřetel a bude účtováno 100 % ceny.

Název objednatele dle obchodního rejstříku:
Adresa dle obchodního rejstříku:

IČ:

Odpovědný pracovník (jméno, telefon, e-mail):

DIČ:

Datum, místo, razítko a podpis:

*) OR:
*) Údaj o zápisu v obchodním rejstříku vč. spisové značky. Tiskopis
je platný pouze pro vystavovatele a další spoluvystavující firmy.

