Kontakt:
Šmeralova 170/31
CZ - 170 00 Praha 7
IČ: 24712647
DIČ: CZ24712647
www.mdlexpo.cz

23. – 26. 2. 2021
www.tzbexpo.com

Pantone CoolGray 10 (C=0, M=0, Y=0, K=73)

Kontaktný
e-mail:
Pantone 320 (C=100, M=0,
Y=40, K=0)
tzbexpo-nitra@mdlexpo.cz

Uzávierka: 30. 11. 2020

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA NA ÚČASŤ
IČ:

IČ DPH:

DIČ:

Obchodné meno:

POŽIADAVOK NA PREZENTÁCIU
NA VIRTUÁLNOM VEĽTRHU
Objednáváme:

Riaditeľ spoločnosti:
Kontaktná osoba:
E-mail kontaktnej osoby:
Tel.:
Ulica:
Mesto:
PSČ:
http://

TYP A cena: 4 000 EUR
TYP B cena: 1 600 EUR
TYP C cena: 500 EUR
Kontaktujte nás ohľadom spracovania remarketingové kampane
(Cena za spracovanie kampane spoločností Trigama International
je 370 EUR):

ÁNO

Korespondenčná adresa:
(vyplnit len v pripade, pokiaľ nie je korespondenčná adresa rovnaká so sídlom firmy):

Obchodné meno:

NIE

REGISTRAČNÝ POPLATOK:
je povinný pre každého vystavovateľa, zahŕňa administratívnu činnosť so zriadením
profilu vystavovateľa na virtuálnom veľtrhu.

Ulica:

Cena: 40 EUR

Mesto:
PSČ:

Ceny neobsahujú 20 % DPH

ZAMERANIE FIRMY:
Vykurovanie a energie

Voda a technológie odpadových vôd

Obnoviteľné zdroje energie

Náradie a vybavenie prevádzok

Chladenie / klimatizácia / ventilácia

Softvér a informačné technológie

Meranie a regulácia

Facility management

Inštalačná technika, potrubia a armatúry

Energetika

Sanita, kúpeľne a dizajn

Ostatné služby

PODMIENKY ÚČASTI NA VIRTUÁLNOM VEĽTRHU
Vystavovateľ sa zaväzuje dodať v požadovanom termíne všetky podklady pre spracovanie virtuálnej podoby jeho expozície.
Vystavovateľ prehlasuje, že použitá dáta pri jeho prezentácii – video prezentácia, technické parametre a informácie o produktoch, firemná prezentácie a iné dáta,
sú výhradne jeho vlastníctvom alebo sú použité so súhlasom vlastníka, sú poskytnutá pre prezentáciu na virtuálnom veľtrhu s jeho plným vedomím a nesie za ne
výhradnú zodpovednosť.

Usporiadateľ zodpovedá za technické zabezpečenie akcie do miery, ktorú môže vlastnými silami ovplyvniť. V prípade, že nebude schopný tak urobiť z ním
nezavinených príčin, zoznámi o tom okamžite vystavovateľa.

Pri stornovaní účasti zo strany vystavovateľa do 8. 2. 2021, vrátane, sa vystavovateľovi vracia celá suma za zvolený typ prezentácie.
Pri stornovaní účasti po 8. 2. 2021 sa vystavovateľovi účtuje poplatok vo výške 100 % za zvolený typ prezentácie.

Miesto, dátum

Pečiatka a podpis vystavovateľa (oprávnenej osoby)
v prípade zaslania poštou

