Závazná přihláška k účasti vystavovatele
na konferenci - rámcová smlouva
VÝ:KON - „Dopravní a technická infrastruktura“
Termín konání: 13. 5. 2020
Místo konání: Výstaviště České Budějovice / pavilon Z
Konference samosprávy již podruhé na Výstavišti v Českých Budějovicích v rámci výstavy HOBBY a Stavebního veletrhu.
V letošním roce zaměřená na potřeby obcí spojených se správou dopravní a technické infrastruktury. Cílový účastníci konference jsou
starostové a zástupci veřejné správy z obcí do 5000 obyvatel.

VYSTAVOVATEL
Obchodní jméno
IČO
Sídlo* – ulice
DIČ
Město
PSČ
Stát
Č. oboru (nomenklatura)
Webové stránky
Kontaktní osoba
Funkce
Tel./mobil
E-mail**
Korespondenční adresa (je-li odlišná od sídla)
Email pro zasílání faktur v elektronické podobě
Zastupuji zahraniční firmu
Stát
Jméno firmy do katalogu
Popis vystavovatele (bude uvedeno v katalogu k výstavě - max. 40 úhozů včetně mezer, příp. možnost doobjednání rozšířeného popisu v listu rekl. služeb)

ZÁSTUPCE VYSTAVOVATELE (vyplňte v případě, že vystavovatel žádá zajištění své účasti prostřednictvím zástupce včetně veškeré fakturace a korespondence)
Obchodní jméno
Sídlo* – ulice
Město
Kontaktní osoba
Tel./mobil
Korespondenční adresa (je-li odlišná od sídla)
Email pro zasílání faktur v elektronické podobě

PSČ

IČO
DIČ
Stát

Funkce
E-mail**

* Pro fyzické osoby Místo podnikání.
** Nutné vyplnit pro zasílání umístění, montážních pokynů apod.
Souhlasím se zasíláním obchodních sdělení v souladu se zák. č. 480/2004 Sb. Souhlas lze odvolat zasláním e-mailu s textem „nezasílat“ na info@vcb.cz.

Cena za prezenční prostor:
Cena za prezenční prostor je 2 500,- Kč.
Informace pro vystavovatele:
Výstavní prostor se nachází v předsálí konference. Prostor o velikosti 2x2m zahrnuje
1x stůl a 2x židle. V rámci prezentace Vám budou zaslány dva vystavovatelské průkazy,
které opravňují ke vstupu na přednášky a oběd. V ceně za prezentaci je zahrnut zápis
do katalogu konference, který bude distribuován spolu s konferenčními materiály
všem účastníkům konference.
Ceny jsou uváděné bez DPH.
Výstaviště České Budějovice a.s.
Husova 523/30, 370 05 České Budějovice
IČO: 60827475, DIČ: CZ60827475

__________________________________

datum, razítko a podpis vystavovatele / zástupce vystavovatele

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Českých Budějovicích v oddíle B, složka 626
Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice, číslo účtu: 3561196/0300
www.vcb.cz
info@vcb.cz

