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Závazná objednávka reklamních služeb
na 7. konferenci s mezinárodní účastí

APLIKACE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB
OD POŽADAVKŮ STAVEBNÍHO PRÁVA PO REALIZACI A UŽÍVÁNÍ STAVEB
konanou 9. - 10. června 2015 ve Wellness & Congress hotelu Sladovna**** v Černé Hoře, okr. Blansko
OBJEDNATEL
(úplný název firmy a právní forma)

Sídlo firmy

Ulice a čp.
PSČ a obec
IČO
DIČ
Kontaktní osoba
Příjmení
Mobilní telefon
E-mail
Korespondenční adresa (pro zaslání daňového dokladu, není-li shodná se sídlem firmy):

Objednaný rozsah reklamy

Parametry reklamy

Logo v konferenčním sále
Logo v předsálí
Osobní prezentace v předsálí
Reklamní banner v předsálí
Reklamní videoprojekce

tabule o rozměrech 150 x 100 cm
tabule o rozměrech 120 x 70 cm
stolek o rozměrech 134 x 52 cm
vlastní roletka o rozměrech max. 100 x 200 cm
prezentace v programu Power Point do 20 MB
vklad do tašky 1 – 3 listy
vklad do tašky 4 – 5 listů
vklad do tašky 5 – 10 listů

Distribuce dodaných propagačních
materiálů a drobných reklamní
předmětů účastníkům konference
(dodat 250 sad)

drobné reklamní předměty

Cena
Objednávka
(zaškrtněte)
reklamy
50 000 Kč
20 000 Kč
15 000 Kč
12 500 Kč
5 000 Kč
2 000 Kč
3 000 Kč
4 000 Kč
individuální
kalkulace

Při objednávce reklamních služeb nad 30 000 Kč lze sjednat individuální slevu z ceny uvedených služeb.

Závazné podmínky pro poskytnutí reklamních služeb
Reklamní služby budou poskytnuty výhradně na základě zaplacení zálohové faktury, která je zároveň ze strany PKPO
závazným potvrzením objednávky. Úhrada zálohy na poskytnutou službu musí být provedena nejpozději do 20. 04. 2015.
Nebude-li záloha zaplacena ve stanoveném termínu, bude reklamní služba uvolněna ve prospěch jiného zájemce.
Konečné vyúčtování služby bude provedeno fakturou po realizace akce. PKPO není plátcem DPH.
Podklady a propagační materiály musí být objednatelem doručeny do sídla PKPO nejpozději do 25. 05. 20115

Potvrzení o úhradě reklamních služeb
Částka v celkové výši
z účtu číslo
pod VS (IČO objednatele)

Kč bude převedena na účet PKPO č. 27-7227030257/0100
směrový kód banky
se splatností dne

POTVRZENÍ ZÁVAZNÉ OBJEDNÁVKY a podmínek reklamních služeb

Datum odeslání objednávky:

Podpis a razítko objednatele:
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