
V:                                          dne: podpis:

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21%.

Vyplnìním tohoto formuláøe souhlasíte s obchodními podmínkami spoleènosti Medim, spol. s r.o., které jsou uvedeny na stránkách 
http://www.technicka-zarizeni.cz/odborne-akce/vseobecne-podminky-ucasti/. 
Podpisem této objednávky s tìmito podmínkami souhlasíte.

Úhrada reklamních služeb bude provedena na základì zálohové faktury zaslaného organizátorem Medim, spol. s r. o., 
na jejím základì bude vystaven øádný daòový doklad do 15-ti dnù od data zdanitelného plnìní.

Požadavky na ubytování vystavovatelù a partnerù specifikujte prosím na formuláøi: Závazná pøihláška úèasti.

Závaznou objednávku zašlete co nejdøíve, nejpozdìji do pìti pracovních dní pøed konáním akce na adresu:
MEDIM spol. s r. o. Hovorèovická 382, 250 65 Líbeznice, e-mail: konference@medim.cz

Závaznì objednáváme tyto reklamní služby:
Požadované služby prosím zaškrtnìte v o

C. 

D. 

Reklama v pøednáškovém sále

Prospektová služba/vkládání propagaèních materiálù objednatele

A. Partnerství akce Cena
o Hlavní partner  dohodou
 Pro hlavní partnery bude sestaven balíèek prestižních služeb na míru, viz. .tabulka služeb

o Partner  20.000 Kè
 Balíèek služeb: úèast dvou osob na konferenci vè. stravování, logo v èele konference, reklamní poster 
 v sále, výstavní komplet (B.) v pøedsálí

B. Výstavní plocha v pøedsálí
o Výstavní komplet     8.000 Kè
 Výstavní stolek + 2x židle + plocha pro pøenosný prezentaèní systém. 
 K výstavnímu kompletu lze registrovat úèast pro max. dvì osoby
o Registrace pro jednu osobu po dobu akce á 2.250 Kè                          Poèet osob Kè ███ ████████ 

o Logo v èele konference    8.000 Kè

o Reklamní poster nebo rollup v sále max. 120x200cm    5.000 Kè

o Firemní prezentace max. 10 min.                      10.000 Kè

o Logo promítané na hlavní plátno bìhem pøestávek    2.000 Kè

o Vložení prospektu do konferenèní tašky      1.500 Kè/tiskovina      Poèet tiskovin Kè ███ ████████ 

 Je nutno dodat 150ks, nepoužité materiály organizátor vrátí inzerentovi.

Celkem objednáváme reklamní služby za  Kè██████████

Hovorèovická 382
250 65  Líbeznice

IÈ: 48953041
DIÈ: CZ48953041

tel.: 283 981 818
tel.: 603 213 386
tel.: 603 213 387

e-mail: medim@medim.cz

Firma/organizace:

Ulice:

PSÈ: Kontaktní osoba:

Telefon:IÈ: DIÈ: e-mail:

Mìsto/obec:

Objednávka reklamních služeb
20. odborné fórum tlakových, energetických a teplárenských zaøízení

20. - 21. øíjna 2020

Hotel ENERGIE, Praha

http://www.technicka-zarizeni.cz/odborne-akce/vseobecne-podminky-ucasti/
https://www.technicka-zarizeni.cz/tlak-2020/doprovodna-vystava-reklamni-sluzby-tlk20/
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