UZÁVĚRKA 5. 4. 2019

Objednávka vstupenek / firemních pozvánek
pro vystavovatele
24. – 25. 4. 2019 | HRADEC KRÁLOVÉ

Kongresové, výstavní a společenské centrum ALDIS
Eliščino nábřeží 375, 500 02 Hradec Králové

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

IČO: 29222338, DIČ: CZ29222338
Zapsaná: OR Krajský soud v Brně, odd. C, vložka 66744

Závazně objednávám níže označené materiály:
Obchodní jméno firmy:
Jméno a příjmení

E-mail

Sídlo: Ulice

Město/obec

PSČ

www stránky

IČO

DIČ

Koresp. adresa: Ulice

Město/obec

Bankovní spojení:

Banka

(pokud je odlišné od účtu)

Stát

PSČ
Číslo účtu

1) Vstupenky pro vystavovatele / vystavovatelský průkaz – Vystavovatel, který si u organizátora objednal tzv. typovou expozici

(tj. plocha vč. výstavby stánku) obdrží zdarma automaticky při registraci v místě konání akce následující počet průkazů: 2 ks za typové expozice A, B, C nebo
3 ks za typové expozice D a E. Vystavovatel, který si u organizátora objednal pouze výstavní plochu bez výstavby stánku, obdrží automaticky na registraci
zdarma 1 ks za plochu do 10 m2 výstavní plochy a za každých dalších započatých 10 m2 1 ks. Vstupenky jsou dvoudenní a opravňují i ke vstupu na přednášky.

2) Zvýhodněné jednodenní vstupenky pro vystavovatele / firemní pozvánky
Hradí se skutečně využité, 1 200 Kč / 1 ks.
1 200 Kč
při pronajaté ploše do 10 m2

5 ks

při pronajaté ploše nad 10 m2

10 ks

Objednávám počet ks

3) Jednodenní vstupenky pro vystavovatele nad rámec zvýhodněných vstupenek / firemních pozvánek
24. 4. 2019

25. 4. 2019

3 300 Kč

3 100 Kč

Objednávám počet ks

Vzor firemní pozvánky naleznete na další straně této objednávky.
Každá firemní pozvánka umožní vstup pro 1 osobu v 1 den. Všechny skutečně využité firemní pozvánky evidujeme a po skončení výstavy Vám
zašleme seznam osob, které pozvánku využily a za každého Vám budeme fakturovat částku dle uvedených cen.

4) Dvoudenní vstupenky pro vystavovatele
24. - 25. 4. 2019

Objednávám počet ks

6 000 Kč

Hradí se na základě objednávky. Na tyto objednávky se již nevztahuje žádná další sleva.

5) Společenský večer 24. 4. 2019 v 19.00 hod, EA Hotel Tereziánský dvůr – vstupenka pro vystavovatele
Objednávám počet ks
800 Kč

Na Vaši objednávku vstupenek na Společenský večer Vám zašleme fakturu. Vstupenky Vám budou předány na registraci.
Všechny vstupenky jsou na jméno a kromě vstupenky na společenský večer zahrnují vstup na doprovodnou výstavu konference, vstup na
přednášky, občerstvení – coffee break, 1 oběd / 1 den, sborník přednášek a dodané informační materiály partnerských firem.
Ceny jsou včetně DPH. Ceny jsou platné pouze pro objednávky vystavovatelů.

Datum, místo, podpis

Jméno, příjmení osoby oprávněné k podpisu

Razítko a podpis

24. – 25. 4. 2019 | HRADEC KRÁLOVÉ
www.dnytepen.cz

Vystavovatel:

VZ
O

Stánek č.:

Klimaticko-energetický rámec 2030
Péče o zákazníka v teplárenství
Technika a technologie v teplárenství
Odpady a jejich energetické využití
Ekonomika a legislativa v teplárenství
Energetické úspory, měření a akumulace

R

Kongresové, výstavní a společenské centrum ALDIS

•
•
•
•
•
•

FIREMNÍ POZVÁNKA

PROGRAMOVÉ BLOKY DNŮ
TEPLÁRENSTVÍ
A ENERGETIKY 2019

Pozvánka Vám bude po registraci u vstupu na akci zdarma vyměněna
za vstupenku a informační materiály. Vstupné hradí vystavovatel.

Změna programu vyhrazena
aktuální informace na: www.dnytepen.cz

VYPLŇTE PROSÍM HŮLKOVÝM PÍSMEM, PŘÍPADNĚ PŘILOŽTE VIZITKU!

Příjmení, jméno, titul
Název firmy

Sídlo firmy, ulice, číslo
Místo

PSČ

Stát

E-mail
IČO

Podpis:

Uvedením svého e-mailu a podpisem souhlasím se zasíláním informačních e-mailů.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ: Výše vyplněné osobní údaje slouží k Vaší registraci na tuto konferenci. Údaje budou uloženy u nás jakožto organizátora akce. Jakým
způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje naleznete na našich webových stránkách www.exponex.cz.

Rádi bychom Vás průběžně informovali o aktualitách k této ale i dalším konferencím, které organizujeme. K tomu využíváme e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce.
Souhlasíte se zasíláním těchto informací na Vaši e-mailovou adresu?

SOUHLASÍM SE ZASÍLÁNÍM INFORMACÍ O KONFERENCÍCH

