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VÝHODY PRO VYSTAVOVATELE:

FAKTA O KONFERENCI A VÝSTAVĚ:



Datum konání:

1. — 3. dubna 2020

Místo konání:

Praha, Česká republika

Hlavní téma:

železniční výzkum a inovace;
železniční nákladní doprava

Tematické okruhy: železniční technika
přeprava zboží
dopravní systémy
infrastruktura
bezpečnost a ochrana při přepravě
podpora mezinárodních projektů
Vystavovatelé:

železniční podniky ● manažeři Infrastruktury
● železniční společnosti Cargo ● mezinárodní
organizace ● přechodové stanice ● celní služby
● železniční technologie ● výrobci vozů ● dodavatelé železniční techniky ● logistické terminály
● legislativci ● železniční logistika ● společnosti
zabývající se nákladní dopravou ● železniční přepravci ● železniční IT ● vědecké a výzkumné instituce atd.

Výstavní plocha:

prostor pro 30 vystavovatelů; k dispozici jsou
dodatečné výstavní prostory

Popis plochy

m

Plocha s 1 pultem
Plocha se 2 pulty

2

3

Plocha pro stánek 4 (3×3 m)
Přídavná plocha stánku

5

Zařízený stánek 6, vč. montáže
1
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Přihláška pro vystavovatele

Cena bez DPH 21%

Společnost

6m

2

20.000 Kč

________________________________________________

9m

2

30.000 Kč

Kontaktní osoba

9 m2

60.000 Kč

1 m2

7.000 Kč

9 m2

99.000 Kč

2 dny (1. – 2. dubna 2020)
plocha s 1 pultem zahrnuje: 6 m2, 1 stůl, 2 židle, 1× 220V zásuvka
plocha se 2 pulty zahrnuje: 9 m2, 2 stoly, 4 židle, 1× 220V zásuvka
plocha pro stánek zahrnuje: koberec včetně pokládky, 1× 220V
zásuvka na každé 3 m2
např.: plocha 3 × 9 m = 27 m2 – 9 m2 = 18 m2 × 7.000 Kč =
126.000 Kč, celkem = 60.000 + 126.000 = 186.000 Kč (bez 21%
DPH)
zařízený stánek: montáž, koberec včetně pokládky, 3 bílé stěny,
strop, banner s logem společnosti, 3 bodová světla, tři 220V zásuvky

PODMÍNKY PRO VYSTAVOVATELE:







________________________________________________

PŘÍLEŽITOST PRO VYSTAVOVATELE:
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očekávaná účast více než 200 manažerů a železničních expertů ze
40 evropských a asijských zemí
důležitá událost v kalendáři mezinárodního železničního sektoru
ideální cesta, jak zasáhnout cílový trh
možnost představit, demonstrovat a prezentovat Vaši společnost
příležitost ukázat výsledky a úspěchy Vašeho podnikání
prezentace Vašeho výzkumu a vývoje v rámci unikátního fóra
možnost seznámit se s nejaktuálnějšími poznatky v oblasti železniční přepravy
možnost navázání spolupráce s odborníky z celého světa
možnost prodiskutovat s ostatními odborníky klíčové problémy
setkání s významnými hráči sektoru železniční nákladní přepravy
možnost získat poznatky týkající se aktuálního vývoje na trhu a
zhodnotit jejich vliv na Vaše podnikání
vzrůstající význam železnic v moderním přepravním systému
zvýraznění důležité role železnic v integrovaném dopravním
systému, jak v Evropě, tak v Asii
příležitost k předání informací a zkušeností týkajících se technologie nákladní železniční přepravy a podpora mezinárodní spolupráce v této oblasti

platba: na základě přihlášky bude vystavena zálohová faktura se
splatností 14 dnů. Po jejím zaplacení bude vystavena finální faktura.
v případě totožných požadavků bude upřednostněna společnost
s dřívějším datem registrace.
přijetí přihlášky bude potvrzeno pořadatelem.
všichni vystavovatelé musejí být zároveň registrováni na konferenci.
cenové podmínky pro celodenní obsluhu stánku budou dohodnuty
individuálně
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Vystavovatelský balíček:

 ___ Pulty

 Zařízený stánek 3 × 3 m
 Plocha pro stánek 3 × 3 m

 plocha _____ m2 = šířka ___ m × hloubka ___ m

________________________________________________
Datum

Podpis

Vyplněnou přihlášku prosím zašlete na  Adresu: OLTIS Group, Dr. Milady Horákové 1200/27a, 779 00 Olomouc
 Fax: +420 588 208 583 nebo naskenovanou zašlete na  E-mail: info@irfc.eu

