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ZÁVAZNÁ OBJEDNÁVKA firemní prezentace na 53. konferenci DMO
VYSTAVOVATEL
ZÁPIS DO KATALOGU FIREM
Zápis bude uveřejněn v tištěném katalogu firem DMO 53 a na webovýchstránkách konference
Stručné představení firmy (max. 200 znaků vč. mezer)
PŘÍMÁ PREZENTACE
PRAHA – 25. 2. 2020
OLOMOUC – 3. 3. 2020
Prezentační místo
Nabídka zahrnuje: 2x vystavovatelský průkaz a elektrickou energii
Doplňkové služby (v ceně prezentace)    
vkládaná inzerce (dodání letáků do 14. 2. 2020)
výstavní banner (cca 1 × 2 m) – typ, velikost
sleva 15 % při objednání do 10. 1. 2020
Doplňková nabídka
přiobjednání vystavovatelských průkazů
celkový počet průkazů
venkovní plocha (cca 3 × 5 m)
omezené množství, pouze do vyčerpání kapacity
venkovní plocha – typ, velikost
Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas se Všeobecnými podmínkami konference DMO včetně zásad pořizování audio a video záznamů.
Vyplněný formulář uložte a odešlete na adresu sekretariat@ponca.eu
Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH
Uzávěrka přihlášek 14. 2. 2020 nebo v případě naplnění kapacity
VKLÁDANÁ INZERCE (dodání letáků do 14. 2. 2020) 
8.2.1.4029.1.523496.503679
DMO 53
TRIADA, spol. s r. o.
Objednávka firemní prezentace
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