č. zakázky:

Objednávka zápisu do katalogu a na internet
Podklady, prosím, zasílejte na:
Exponex s.r.o., Pražákova 60, 619 00 Brno
Tel.: +420 606 220 777
E-mail: dmicanova@exponex.cz, www.fordecor.cz

UZÁVĚRKA:

7. – 9. 9. 2017

abecední seznam vystavovatelů

1. TIŠTĚNÝ KATALOG
Položka / Informace

Počet

Cena za ks

Cena celkem
za položku

Název firmy
V katalogu zařadit pod písmeno
Ulice
Místo

PSČ

Stát

POB

Tel. 1

Tel. 2

E-mail

Fax

ZDARMA

Web – http://
Jsme spoluvystavovatelem firmy
Logo - Prosím, zašlete e-mailem ve formátu ai, eps nebo pdf (v křivkách).

1)

ANO

Logo v abecedním seznamu vystavovatelů u zápisu firmy.

990 Kč

Logo v plánku haly (na místě Vašeho stánku).*

990 Kč

Logo v orientačním systému (na místě Vašeho stánku).*

990 Kč

SUPER LOGO - barevné

2 490 Kč

(logo v abecedním seznamu + logo v plánku haly + logo v orientačním systému).

Text – profil firmy
Počet znaků

Cena se počítá za každých
započatých 80 znaků.

80 znaků
á 360 Kč

0

1 990 Kč

0

0

Rozměr: 130 x 45 mm
Podklady posílejte, prosím, elektronicky v těchto formátech:
pdf – 1:1, 300 dpi, všechny fonty v křivkách, ai, eps – všechny fonty v křivkách.

2)

Vizitková inzerce

4)

Každý název i logo obchodní značky výrobku bude uveden v rámci abecední části katalogu s odkazem na zastupujícího
vystavovatele vč. čísla stánku.

obchodní značky

logo za:

Název á 240 Kč

Logo á 990 Kč

ANO

ANO

Cena celkem
(za logo a obch.
značku)

Obchodní značka

0

Obchodní značka

0

Obchodní značka

0

Obchodní značka

0

ČÁSTKA CELKEM

Všechny ceny jsou
uváděny bez DPH.

Všeobecné podmínky: Jako závazné smluvní ujednání si vyhrazujeme právo od takto uzavřené smlouvy odstoupit v případě neuhrazení faktury ke stanovenému datu splatnosti, tj. Vaši objednávku do publikace nezařadit. Vystavovatel ve
vlastním zájmu dodá podklady do publikace v takovém stavu a provedení, aby jednoznačně nemohly být příčinou případného sporu. Vystavovatel nese zodpovědnost za pravdivost dodaných informací. Vaši objednávku potvrdíme zasláním faktury.
Stornovací podmínky: Objednávku lze stornovat nejpozději do 31. 7. 2017, a to výhradně písemnou formou. Na pozdější storna nebude brán zřetel a bude účtováno 100 % ceny.
Vystavovatel souhlasí se zařazením do adresní databáze a zasíláním Obchodních sdělení.

* V případě, že bude Váš stánek menší než 12 m2, může být Vaše logo hůře čitelné z důvodu omezeného prostoru v plánku.

Název objednatele dle obchodního rejstříku:
Adresa dle obchodního rejstříku:

IČ:

Odpovědný pracovník (jméno, telefon, e-mail):

DIČ:

Datum, místo, razítko a podpis:

*) OR:
*) Údaj o zápisu v obchodním rejstříku vč. spisové značky. Tiskopis
je platný pouze pro vystavovatele a další spoluvystavující firmy.

