
OBJEDNÁVKA
propagace firmy v rámci vzdělávací akce s mezinárodní účasti 

která se bude konat ve dnech

29.–31. ledna 2019 
v konferenčních prostorách

hotelu Černigov, Hradec Králové

19

Objednatel:

Název firmy: .................................................................................................

Adresa: ……..................................................................……………………………………………….

…………….....................................................................…………………………………………………

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

Dodavatel:

KAPKA PLUS s.r.o.

Krmelínská 831/44B

720 00 Ostrava - Hrabová

IČ: 04966422 DIČ:CZ04966422

Datum vystavení: ........................................................................................... Smluvní období:  do 02/2019

Číslo účtu: ...................................................................................................... Číslo účtu:  274367934/0300, VS: 401900

Kontaktní osoba:

Jméno a příjmení: ..........................................................................................

Telefon: ............................................................................................................                

E-mail: .............................................................................................................. 

Kontaktní osoba: 

Ing. Petr Holub 

Telefon: +420 777 037 519

E-mail: info@kapkaplus.cz

Loga na tiskovinách semináře TLAK´19
 logo partnera semináře ve sborníku a webu akce 2 000 Kč
 hlavní mediální partner (prezentace u samostatného stolu + LOGO firmy ve sborníku 

+ roll-up v hlavním sále + medializace firmy v rámci prezentace akce) 8 000 Kč
Prezentace na semináři TLAK´19
 vložení reklamních letáků do tašek 1 600 Kč
 tisk reklamní stránky ve sborníku formátu A4 2 000 Kč
prezentace u samostatného stolu (1 stůl + 2 židle) v předsálí
 jeden den 2 500 Kč
 dva dny 3 100 Kč
 tři dny 3 500 Kč
firemní roll-up
 v předsálí  1 000 Kč
 v hlavním (konferenčním) sále 3 000 Kč
 firemní „balíček“ 

(prezentace u samostatného stolu + LOGO firmy ve sborníku + roll-up v předsálí) 4 000 Kč 

CENA CELKEm …….......……… Kč
(ceny jsou uvedeny bez 21% sazby DPH)

Fakturace bude probíhat po podepsání objednávky se splatností 30 dnů. Pro úspěšnou realizaci objednávky bude 
nutné dodat požadované podklady v rozsahu objednávky.

..............................................................................
Objednatel

..............................................................................
Dodavatel
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