
Závazná přihláška k účasti na konferenci 

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK 31. 1. 2016

Obchodní jméno firmy: 

Sídlo: Ulice Město/obec PSČ Stát

IČO DIČ E-mail

Telefon Fax www stránky

Koresp. adresa: Ulice Město/obec PSČ Stát

Bankovní spojení: Č. účtu: 

 Datum   Podpis vystavovatele/Zástupce vystavovatele Razítko

Souhlasím se zařazením do adresní banky konference.

Organizátor:

Exponex s.r.o., Pražákova 60, 619 00 Brno
Tel.: +420 724 265 375 
E-mail: vvesela@exponex.cz
www.ppp4.cz

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

Přihlašuji na konferenci níže uvedené osoby (počet účastníků není omezen):
Účastnický poplatek zahrnuje: 
• vstup na konferenci
• sborník přednášek
• občerstvení
• informační materiály partnerských firem
• 1x vstup na společenský večer dne 17. 2. 2016

Uzávěrka přihlášek 31. 1. 2016 (pro přihlášky po tomto termínu nemusí být zaručeno plnění v plném rozsahu služeb).

Kategorie účastnických poplatků (zaškrtněte požadovanou variantu):
 při objednání do 31. 1. 2016 při objednání od 1. 2. 2016

  Základní (včetně společenského večera) 3.000,-/osoba 3.500,-/osoba
  Zvýhodněné vstupné (včetně společenského večera) 2.400,-/osoba 2.800,-/osoba

      Uplatňuji slevu 20 % ze Základního vstupného na základě členství v asociaci    
  Státní správa, samospráva, vedení škol (včetně společenského večera) 2.500,-/osoba 3.000,-/osoba
  Studenti (cena nezahrnuje vstup na společenský večer) 2.500,-/osoba 3.000,-/osoba
  Společenský večer (bez účasti na konferenci) 2.000,-/osoba  2.000,-/osoba

Uvedené ceny jsou včetně DPH.

Účastník 1
Jméno Příjmení 

Telefon Mobil  E-mail

Účastník 2
Jméno Příjmení 

Telefon Mobil  E-mail

Účastník 3
Jméno Příjmení 

Telefon Mobil  E-mail

Na základě vyplněné přihlášky Vám bude zaslána faktura. Vstupenky budou k vyzvednutí na registraci na místě po uhrazení všech závazků.
Stornovat účast lze nejpozději do 7. 2. 2016.

17. 2. 2016
OBECNÍ DŮM, PRAHA
Pořadatel:

www.electroindustry.cz

On-line registrace na www.ppp4.cz

Členům asociací nabízíme zvýhodněné  
vstupné se slevou 20 % ze Základního vstupného.
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