ZAJIŠTĚNÍ VÝSTAVBY STÁNKU
PROVISION OF STAND CONSTRUCTION
Potvrzujeme tímto, že výstavba stánku pro expozici naší firmy (zaznačte pouze jednu z uvedených možností)
We certify, that the construction of our stand – (tick only one option from below)
1st bude v souladu s pokyny pro vystavovatele zajištěna vlastními pracovníky vystavovatele / will be realized by our staff
according to the conditions of participation
2nd bude zajištěna partnerskou společností Expomedia, s. r. o.
a) tímto současně pověřujeme organizátory předáním podkladů o velikosti a umístění stánku této firmě
b) firmu Expomedia bude kontaktovat zodpovědný pracovník vystavovatele (monika.svobodova@expomedia.cz,
phone. + 420 606 615 693, www.expomedia.cz)
3rd will be realized by Expomedia, s. r. o., – full service for foreign exhibitors:
a) we authorize the organizers to pass the information about the area and the location of our stand to this firm
b) Expomedia will be contacted by an authorized employee of our firm (monika.svobodova@expomedia.cz,
phone. + 420 606 615 693, www.expomedia.cz/)
4th bude zajištěna firmou / will be realized by the other firm:
obchodní název / business name

………………………….………………………….

DIČ / company ID

………………………….………………………….

odpovědná osoba / authorized person

………………………….………………………….

kontakt / contact

telefon / phone

…………………………......

e-mail

…………………………......

Výše uvedenou firmu tímto vystavovatel zplnomocňuje rovněž k objednání souvisících prací a služeb (objednávka přípojek
elektro a vody, úklidu, případně vstupenky na večerní akce).
We also authorize the above-mentioned firm to order related services (Electric energy and connection order, stand
cleaning order, …)
Fakturu za tyto služby vystavte na / Invoice issued for these services send to:
- výše uvedeného realizátora expozice / above-mentioned company *)
- vystavovatele *)
*) nehodící se škrtněte
V případě nevyplnění této části formuláře budou vykonané práce fakturovány vystavovateli.
If not filled in, the services will be invoiced to the exhibitor
Vystavovatel potvrzuje převzetí odpovědnosti za realizaci expozice dle technicko-bezpečnostních předpisů a norem. Jím
pověřená firma pro přípravu a likvidaci expozice má oprávnění k provádění veškerých s touto činností spojených
odborných prací.
Exhibitor takes over the responsibility for the exhibition realization according to valid technical standards. The firm
authorized by exhibitor for the preparation and disposal of the exposition is licensed to perform all the work connected
with it.

Datum / Date

Razítko / Stamp

Podpis / Signatur

