ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA K ÚČASTI NA VÝSTAVĚ
Organizátor:
PROFISTROJE.CZ s.r.o., IČ: 05201756, DIČ: CZ05201756
Sídlo: Mlýnská 1190, 735 81 Bohumín-Šunychl
Tel.: +420 737 927 233, E-mail: info@profistroje.cz

Vyškov 26.–27. 5. 2021
areál sportovního letiště

Vystavovatel
Obchodní firma/jméno, příjmení
Sídlo/místo podnikání
Ulice
Město

PSČ

Stát
IČ

DIČ

Tel.

Fax

E-mail

Web

Kontaktní adresa (pokud se liší od sídla/místa podnikání)
Obchodní firma/jméno, příjmení
Ulice

PSČ

Město

Tel.

E-mail

Kontaktní osoba
Jméno, příjmení
Výstavní expozice (doplňte)
Výstavní plocha

m2 × 500 Kč bez DPH (min. 25 m2)

Předváděcí plocha*

m2 × 25 Kč bez DPH (max. 7-násobek výstavní plochy)

Předváděcí plocha

m2 × 50 Kč bez DPH (max. 7-násobek výstavní plochy)

Výstavní stan

m2 × 2.000 Kč bez DPH (min. 3 m2)

* C ena s mediální podporou – propagace výstavy DemoGreen formou banneru umístěného na internetových stránkách vystavovatele a distribuce
tiskových materiálů (letáky, samolepky) dodaných organizátorem.

Prezentované značky na Vaší expozici (doplňte)
1.

4.

7.

2.

5.

8.

3.

6.

9.

Téma Vaší expozici na výstavě (vybrané označte)
Stroje pro sečení a mulčování

Stroje a technologie pro ošetřování dřevin

Stroje pro úpravu a zpracování půdy

Profesionální ruční nářadí pro les a zahradu

Stroje pro zemní a výkopové práce

Profesionální pracovní oblečení

Stroje pro údržbu golfových hřišť

Osiva, hnojiva, herbicidy

Univerzální nosiče nářadí

Poradenství a financování strojů a techniky

Traktory a malotraktory

Zahradní a krajinářská architektura

Stroje a technologie pro zpracování dřeva a biodpadu
Jiné (uveďte)

Využití předváděcí plochy (vybrané označte)
Sečení a mulčování

Zemní a výkopové práce

Úprava a zpracování půdy

Štěpkování a jiné práce s dřevní hmotou

Jiné (uveďte)

Bezplatné služby (vybrané označte)
Posekání předváděcí plochy/části předváděcí plochy (doplňte odhad části, např.: 2/3, 1/4…)
Stálá přítomnost tlumočníka během výstavních dnů pro tlumočení z jazyka (doplňte)
Doplňkové služby za poplatek (vybrané označte)
Pokrytí výstavní plochy/části výstavní plochy štěpkou
Přípravu štěpky pro účel vlastního pokrytí výstavní plochy￼
Přípravu kulatiny a větví ke štěpkování k předváděcí ploše
Přípravu štěpky k předváděcí ploše
Upřesnění výše vybraných služeb (např. množství štěpky) a jiné požadavky

Bez výhrad souhlasíme se zněním Všeobecných podmínek účasti na výstavě, které jsou nedílnou součástí Závazné
přihlášky k účasti na výstavě DemoGreen a jejichž znění je rovněž zveřejněno na www.demogreen.cz.

Místo a datum

Jméno a příjmení osoby oprávněné
k podpisu za vystavovatele

Razítko a podpis osoby oprávněné
k podpisu za vystavovatele

