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GAS 2021 
Pozvánka pro partnery 
 
Vážení obchodní partneři,  
 
rádi bychom vás pozvali na 23. ročník naší, již tradiční, konference GAS 2021 – Provozní 
bezpečnost odběrných plynových a plynárenských zařízení, však letos v netradiční 
formě.  
 
Konference proběhne ve dnech 9. a 10. března 2021 on-line. 
  
Hlavním tématem konference budou právní a technické předpisy provozování PZ a OPZ, 
výsledky kontrolních šetření státních orgánů, zkušenosti z revizních činností, novinky, 
aktuality.  
 
Program a registrace již brzy na: www.cgoa.cz  
 
Věříme, že se nám podaří oslovit účastníky konference i touto formou, protože je to 
momentálně jediný způsob vzdělávání. Pro letošní ročník jsme pro vás připravili místo 
tradičních vystavovatelských stolků a bannerů tyto služby: 
 

1. Prostor pro firemní prezentaci v programu konference - v délce 10 minut 
 

2. Firemní upoutávka - informační upoutávky v přestávkách konference (tj. před 
zahájením registrace, v přestávkách mezi bloky, v přestávce na oběd po oba dny). Ve 
smyčce budeme pouštět prezentace vystavovatelů. Upoutávka na sociálních sítích 
ČPS FB - informace o akci. Leták společnosti přiřazený k elektronickému sborníku 
akce pro její účastníky.  

 
 
 
 
 
Oddělení vzdělávání  
 
Český plynárenský svaz 
 
 
V případě vašeho zájmu o tyto služby zašlete, prosím vyplněnou objednávku na e-mail 
vzdelavani@cgoa.cz. V případě dotazů prosím volejte: +420 731 062 074, MarikaVíšková. 
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GAS 2021 
Objednávka prezentačních služeb 
Český plynárenský svaz 
U Plynárny 223/42, 140 00 Praha 4 
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DIČ: CZ00409928 
E-mail: vzdelavani@cgoa.cz 
Tel.: +420 731 062 074 
 

1. Prostor pro firemní prezentaci v programu konference – v délce 10 minut 
 

Cena 6 000 Kč bez DPH 
 

2. Firemní upoutávka - informační upoutávky v přestávkách konference (tj. před 
zahájením registrace, v přestávkách mezi bloky, v přestávce na oběd po oba dny). Ve 
smyčce budeme pouštět prezentace vystavovatelů. Upoutávka na sociálních sítích 
ČPS FB - informace o akci. Leták společnosti přiřazený k elektronickému sborníku 
akce pro její účastníky. 

 
Cena 6 500 Kč bez DPH 

 
 
Typ objednané služby:……………………………………………………………………………… 
 
Objednavatel: 
 
Společnost:……………………………………………………………………………………………… 

Adresa (včetně PSČ): …………………………………………………………………………………. 

IČ: ……………………………        DIČ: ………………………………… 

Jméno kontaktní osoby: ………………………………………………………………………………. 

Telefon: …………………………… E-mail: ………………………………………………………….. 

 

V …………………..    dne………………….. 

 
 
Za objednavatele:        …………………………………….      
                   razítko a podpis 
 
Objednavatel se zavazuje poskytnout podklady do 26. 2. 2021. 
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