GAS NETWORK SAFETY, RELIABILITY
AND OPERATION 2019

OBJEDNÁVKA PREZENTAČNÍCH SLUŽEB
PURCHASE ORDER FOR PRESENTATION SERVICES
Termín konání: 16. a 17. dubna 2019
Místo konání: Orea Hotel Pyramida, Bělohorská 24, 169 00 Praha 6
Date: 16 and 17 April 2019
Venue: Orea Hotel Pyramida, Bělohorská 24, 169 00 Praha 6

Společnost / Company
Kontaktní osoba / Contact person
Adresa vč. PSČ / Address, including Post Code
Telefon / Telephone

E-mail

IČ (N/A for companies based outside the CR)

DIČ (N/A for companies based outside the CR)

Doprovodná výstava
Exhibition
cena s DPH

Plocha 2 m² (vč. 1 stolu a 2 židlí)
Area 2 m² (includes a table and 2 chairs)
Další volná plocha 	
Other area required

m²
m²

8 470,– Kč

cena bez DPH
price

ano
yes

ne
no

ano
yes

ne
no

827,– Kč

ano
yes

ne
no

8 264,– Kč

ano
yes

ne
no

6 200,– Kč

ano
yes

ne
no

16 528,– Kč
(8 264,– Kč)

ano

ne

€ 330

7 000,– Kč

2 000,– Kč/m² 1 653,– Kč/m²
€ 78/m²

Elektrická přípojka
Electrical connection

1 000,– Kč

Vlastní panel (poster) v jednacím sále
Information board (poster) in the
conference room

10 000,– Kč

Vlastní panel (poster) v předsálí
Information board (poster) outside
the conference room

7 500,– Kč

Vložení inzerátu na webové stránky
www.cgoa.cz

20 000,– Kč
(člen ČPS
10 000,– Kč)

€ 39

€ 390

€ 292

sympozium – Vystavovatel / symposium – Exhibitor

BEZPEČNOST, SPOLEHLIVOST A PROVOZOVÁNÍ
PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVY 2019

sympozium – Vystavovatel / symposium – Exhibitor

cena s DPH

cena bez DPH
price

Vložení pouze loga na webové stránky
www.cgoa.cz

7 500,– Kč
(člen ČPS)

6 200,– Kč
(zdarma)

ano

ne

Firemní prezentace* (15 min.)
v programu sympozia

10 000,– Kč

8 264,– Kč

ano

ne

Advertisement on the web sites
www.cgoa.cz

€ 780
(CGA member € 400)

yes

no

Logo only on the web sites
www.cgoa.cz

€ 292
(CGA member for free)

yes

no

€ 390

yes

no

Company presentation* (15 min.)
in the Symposium programme

Zařazení vlastního materiálu do konferenčních materiálů
Inclusion of the company´s own material in conference materials
cena s DPH

cena bez DPH
price

Dodání materiálu (leták, katalog, CD
1 500,– Kč/mat. 1 240,– Kč/mat.
apod.)
Delivery of material (e.g., flier, katalog,
€ 58/unit
CD)
Datum / Date:

ano
yes

ne
no

Odeslat e-mailem / Send to E-mail

Prosíme zájemce o účast v doprovodném programu konference, aby vyplněný formulář odeslali
nejpozději do 29. března 2019.
We request those who are interested in participation in the fringe programme of the conference
to fill this form and send it by 29 March 2019.
V případě, že budete mít zájem zařadit Vaše materiály do konferenčních materiálů, prosíme
o jejich zaslání do 5. dubna 2019 na dole uvedenou adresu. Počet kusů bude upřesněn 10 dnů
před akcí. Inzerát pro webové stránky konference ve formátu pdf nebo jpg prosíme zaslat společně s vyplněnou objednávkou prezentačních služeb na e-mail: pavel.novak@cgoa.cz
Should you wish to have your material included in the conference materials, please send the
units to the below address by 5 April 2019. Number of units will be specified 10 days before
the event. Please send your pdf or jpg format advertisement for the conference web sites
together with filled-out the Purchase order for presentation services to the e-mail address:
pavel.novak@cgoa.cz
* Prezentaci ve formátu pdf nebo ppt, prosíme zašlete nejpozději do 29. března 2019 na e-mail: pavel.novak@cgoa.cz
* Presentation in pdf or ppt format, please send no later than by 29 March 2019 to the e-mail: pavel.novak@cgoa.cz

Český plynárenský svaz
U Plynárny 223/42
140 00 Praha 4 – Michle
Czech Republic
Tel. / Phone: +420 731 502 093

