ZÁVAZNÁ OBJEDNÁVKA VÝSTAVNÍ PLOCHY
EXHIBITION AREA - ORDER
Přihlašujeme se k účasti na mezinárodním veletrhu CZECH RAILDAYS 2021
a objednáváme výstavní plochu:
We apply for the participation in the international trade fair CZECH RAILDAYS 2021
and we order the exhibition area as follows:
Výškové omezení vnitřních expozic – viz pokyny pro vystavovatele.
Height limits for indoor stands – see instructions for exhibitors.
Všechny níže uvedené ceny jsou bez DPH / All undermentioned prices are without VAT.
Výstavní plocha
Kind of area

Objednávaná plocha m2
Area required in sq. metres

délka x hloubka
length x depth

Vnitřní plocha o hloubce do 4 m
Indoor area (without stand construction) of the
depth up to 4 m

Cena za plochu
Area rates

…… m x …… m

4.150,- CZK/m2

…… m x 4 m

3.550,- CZK/m2

…… m x …… m

5.150,- CZK/m2

Vnitřní plocha pro rohový stánek o standardní
hloubce 4 m
Indoor area for corner stand
of the standard depth 4 m

…… m x ….. 4 m

4.250,- CZK/m2

Venkovní plocha
Outdoor area (without stand construction)

…… m x …… m

2.100,- CZK/m2

Vnitřní plocha o standardní hloubce 4 m
Indoor area (without stand construction)
of the standard depth 4 m
Vnitřní plocha pro rohový stánek
o hloubce do 4 m
Indoor area for corner stand
of the depth up to 4 m

Běžný metr koleje
Running metre of rail

….…… m

1.650,- CZK/m

Objednávka vstupenek na večerní doprovodné akce (počet vstupenek dle potřeby do vyčerpání kapacity):
Order of tickets for the social gatherings (number of tickets as necessary until stock lasts):
Akce / Social gatherings

Cena za 1 vstupenku / Price each

Objednávaný počet / Ordered number

31. 8. 2021
Oficiální raut pro představitele firem
Official reception

950,- CZK

......... ks / pieces

Akce se nekoná
The event does not take place

......... ks / pieces

1. 9. 2021
Neformální večerní party
Evening party – (informal dress)

Součástí této přihlášky jsou přílohy (viz také http://www.czech-raildays.cz
Part of this application are enclosures (see http://www.czech-raildays.cz
1. zajištění výstavby stánku
2. objednávka elektrické energie a připojení
3. zápis do katalogu vystavovatelů
4. objednávka práce a služeb – úklid expozice

1. assurance about construction of the stand
2. the order of electricity and connection
3. inscription into the advertisement catalogue
4. order of services – stand cleaning

Potvrzujeme závaznou přihlášku a akceptujeme „Podmínky účasti“ v plném rozsahu (www.railvolution.net/czechraildays).
We confirm the binding application and accept „Conditions of participation“ in full (www.railvolution.net/czechraildays).

Datum / Date

Razítko a podpis / Stamp and signature

