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mezinárodní vodohospodářská výstava

5. 5. 2017

Společenský večer

Organizátor:

23.–25. 5. 2017

PVA EXPO PRAHA

Exponex s.r.o., Pražákova 60, 619 00 Brno, Česká rep.
Tel.: +420 724 265 375
E-mail: vvesela@exponex.cz, www.vystava-vod-ka.cz

Pořadatel
a odborný garant:

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

Závazně objednávám níže označené služby na výstavu VODOVODY-KANALIZACE 2017.
Všechny neoznačené služby budou automaticky
považovány za NEOBJEDNANÉ.
Všechny ceny jsou uváděny vč. DPH.

VYSTAVOVATEL:
UMÍSTĚNÍ:

Při příležitosti 20. výročí jsme dali novou podobu společenskému večeru pod názvem VOD-KA NIGHT. Nová forma Vám umožní zapojit se do tohoto večera
a stát se jeho aktivní součástí.
Společenský večer se uskuteční ve středu 24. 5. 2017 od 19:00 hod. přímo v prostorách výstavy, tj. na ploše kolem centrální recepce ve vstupní hale 2
— jak v I. patře (kde bude oficiální část večera), tak v přízemí a dále také ve výstavních halách 3 a 4.
Po ukončení oficiální části večera, tedy od 20:00 do 22:00 hod. budete mít možnost využít své expozice pro další prezentaci a setkání.
Ti z Vás, kteří chtějí využít aktivní účasti na své expozici, kontaktujte do 18. 4. 2017 Evu Peterkovou, tel.: 603 883 912, e-mail: epeterkova@exponex.cz.

POZVÁNKY NA SPOLEČENSKÝ VEČER
Objednávka pozvánky
Pozvánky na společenský večer, ZDARMA podle velikosti plochy stánku (info viz níže)
Pozvánky na společenský večer objednané nad rámec plochy stánku
Program na stánku v rámci společenského večera

POČET

CENA vč. DPH/KS
(Kč)

CELKEM
(Kč)

ZDARMA

ZDARMA

500 Kč
Počet dle individuální domluvy

• Každý vystavovatel obdrží do 20 m2 plochy 2 ks pozvánky, za každých dalších celých 10 m2 1 ks
• Pokud by Vám i tak pozvánky nestačily, můžete si je objednat za cenu 500,– Kč/kus vč. DPH.
• Vystavovatel, který bude pořádat svůj program na stánku v čase 20:00—22:00 hod. obdrží dle rozsahu programu dohodnutý počet pozvánek.

OSTRAHA EXPOZICE BĚHEM SPOLEČENSKÉHO VEČERA
Během společenského večera se bude v prostoru výstavy pohybovat velké množství osob. Abychom byli schopni vše zorganizovat ke spokojenosti vystavovatelů
i návštěvníků večera, prosíme o Vaše vyjádření, nakolik budete svoji expozici využívat. Prosíme o výběr jedné z možností:
Varianta

Výběr ostrahy expozice během společenského večera

ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ OSTRAHY

A

NEPOŽADUJEME ostrahu – na naší expozici budeme pořádat vlastní program.
Za dění na expozici si zodpovídáme sami.

B

NEPOŽADUJEME ostrahu – naši expozici využijeme jen pro vlastní hosty
a zaměstnance bez programu pro veřejnost. Za dění na expozici si
zodpovídáme sami.

V tomto případě si prosím zajistěte ostrahu sami
formou přítomnosti Vašeho zaměstnance na expozici
od 20:00 do 22:00 hod.

C

POŽADUJEME ostrahu – naši expozici nebudeme během večera využívat.
Za ostrahu expozice zodpovídá organizátor.

V tomto případě bude expozice uzavřena a hlídána
ostrahou. Znamená to ale, že se na expozici nedostane
nikdo – ani Vaši zaměstnanci.

Prohlašujeme, že jsme se seznámili a souhlasíme bez výhrad s Technickými
podmínkami a pokyny pro účast vystavovatelů na výstavě VODOVODY-KANALIZACE. Zavazujeme se, že uhradíme všechny zálohové faktury a konečnou
fakturu vč. DPH ve lhůtách splatnosti.
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Razítko, datum, podpis vystavovatele

