Redakce:
CS KATALOGY s.r.o., Pražákova 60, 619 00 Brno, Tel.: +420 703 181 973

UZÁVĚRKA

2. 2. 2018

22. – 25. 3. 2018

Podklady, prosím, zasílejte na adresu ehajkova@cskatalogy.cz

Přihláška KATALOG, VELETRŽNÍ PRŮVODCE a INTERNET
ZÁKLADNÍ ZÁPIS

ZDARMA

(prosím upravte a doplňte dle potřeby)			

Uvedeno v katalogu, veletržním průvodci návštěvníka (jen název firmy) a na internetu.
Název firmy
Ulice

PSČ

Město

Stát

Tel. 1

Tel. 2

E-mail

Fax

CZ

Web
Jsme spoluvystavovatelem firmy:

JAK UPOUTAT NÁVŠTĚVNÍKA

LOGEM (věnujte prosím pozornost vzoru loga)
Vzor loga k odsouhlasení

Logo prosím zašlete ve formátu ai, eps nebo pdf.

Toto logo máme v databázi:

Logo v katalogu v abecedním seznamu u Vaší firmy.

ANO

Cena za ks Cena celkem
1 100 Kč

Logo v katalogu v plánku haly na místě Vašeho
1 100 Kč

stánku.*
Logo ve veletržním průvodci v plánku haly
logo souhlasí a může být použito

1 450 Kč

na místě Vašeho stánku.*

logo nesouhlasí

Logo v orientačním systému v plánku haly na místě

– přikládáme nové

Vašeho stánku (plánek u vstupu do haly)*

Logo v náhledu:

1 100 Kč

Nebo využijte ZVÝHODNĚNÝ BALÍČEK LOG:

Je pouze vzor a prosíme o jeho
dodání v křivkách (eps, ai, pdf)

SUPER LOGO (ČB logo v katalogu v abecedním
seznamu a plánku haly, barevné logo ve veletržním průvodci v plánku haly a v orientačním
systému)

✔

2 750 Kč

2750

UŠETŘÍTE 2 000 Kč

* V případě, že bude Váš stánek menší než 12 m2, může být Vaše logo hůře čitelné z důvodu omezeného prostoru v plánku.
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OBORY, KTERÉ ZASTUPUJETE
• Většina návštěvníků hledá na výstavě obor, nikoli konkrétní firmu. Uvedeme v katalogu a na internetu.
Vystavovatelé podle oborových skupin – vyberte číselné kódy z přiloženého
souboru Oborové členění
1. a pak každý 5. obor zdarma

Počet oborů

Cena za ks

Cena celkem

0

390 Kč

0

0

390 Kč

0

0

390 Kč

0

0

390 Kč

0

Logo á 750 Kč
ANO

Cena celkem
(za text a logo)

• Ke každému objednanému oboru si můžete ještě doplnit text nebo logo. Uvedeme v katalogu.
Oborová skupina Text = 290 Kč á 40 znaků

0

0
0

OBCHODNÍ ZNAČKOU, KTEROU ZASTUPUJETE
• Obchodní značka musí být odlišná od názvu firmy (vystavovatele).
• Název značky uvedeme v abecedním seznamu vystavovatelů v katalogu a veletržním průvodci návštěvníka (s poznámkou,
že ji zastupuje Vaše firma a s číslem Vašeho stánku) a na internetu v profilu Vaší firmy v samostatné sekci ZNAČKY.
• Logo značky uvedeme v abecedním seznamu v katalogu.
Logo v katalogu
á 950 Kč
ANO

Název obchodní značky
á 240 Kč

Cena celkem
(za název a loga)

0
0
0
0
0

DRUHÁ ADRESA
• Vhodné pro uvedení adresy pobočky, vzorkovny, prodejny. Uvedeme v katalogu.
Název druhé adresy
Ulice

PSČ

Město

Stát

E-mail

Tel.

Cena 500 Kč
ANO

Cena celkem

Cena za ks

Cena celkem

Web

CERTIFIKÁTY
• Uvedeme v katalogu.
Certifikáty

Počet

190 Kč

0
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TEXT – PROFIL FIRMY
• Cena se počítá z českého textu za každých započatých 80 znaků vč. mezer. Uvedeme v katalogu a na internetu.
Počet znaků
ČJ:

Cena celkem

0

80 znaků
á 360 Kč

0

ZVÝRAZNĚNÍ ZÁPISU VAŠÍ FIRMY
• Uvedeme v katalogu v abecedním seznamu.
Zvýrazněte produkt nebo službu přímo pod firemním zápisem.

ANO

Rozměr: 118 x 35 mm
Podklady posílejte v PDF, 1:1, 300 DPI, všechny fonty v křivkách.

Cena za ks

Cena celkem

1 990 Kč

VELETRŽNÍ PRŮVODCE NÁVŠTĚVNÍKA
• Veletržního průvodce obdrží každý návštěvník zdarma spolu se vstupenkou.

www adresa – uvedeme u názvu Vaší firmy

ANO

Cena za ks

✔

500 Kč

Logo – uvedeme v plánku haly na místě Vašeho stánku.
Využijte zvýhodněný balíček log – viz strana 1. Pokud jste logo zvolili již na str. 1, zde nevyplňujte.

1 450 Kč

Vizitková inzerce barevná
Rozměr: 105 x 55 mm. Podklady posílejte v PDF, 1:1, 300 DPI, všechny fonty v křivkách.

4 750 Kč

Cena celkem
500

INZERCE V TIŠTĚNÉM KATALOGU
• Podklady posílejte v PDF, 1:1, 300 DPI, všechny fonty v křivkách.
Rozměr

Počet Cena za ks

Cena celkem

celá barevná strana

148 x 210 mm (+ 3 mm spad z každé strany)

13 000 Kč

0

půl barevné strany

148 x 105 mm (+ 3 mm spad z každé strany)

7 000 Kč

0

ZÁLOŽKA na šňůrce

Max. rozměr 80 x 148 mm – cena nezahrnuje tisk a výrobu.

25 000 Kč

0

ZÁLOŽKA volná

Max. rozměr 80 x 148 mm – cena nezahrnuje tisk a výrobu.

15 000 Kč

0
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INTERNETOVÁ PREZENTACE
• Využijte možnosti rozšířené prezentace v internetovém katalogu. Veškerá data pro internetový katalog budou předána
veletržní společnosti ABF, která jej spravuje.
ANO

Cena za ks Cena celkem

Logo – uvedeme u zápisu Vaší firmy.
Pokud jste logo zvolili již na str. 1, zde nevyplňujte.

1 100 Kč

Banner – uvedeme na stránkách akce po dobu jednoho měsíce,
rotace bannerů 1:20
Rozměr: 250x250 px, zašlete ve formátu gif.

4 000 Kč

Rozšířená prezentace „Najdete na veletrhu“
Využijte formulář na http://forhabitat.cz/vystavovatel

zdarma

Upoutávka na expozici – aktivní upoutávka na Vaši expozici
na hlavní webové stránce veletrhu.

2 980 Kč

ČÁSTKA CELKEM

Všechny ceny jsou
uváděny bez DPH.

Všeobecné podmínky: Datem odeslání je přihláška považována za závaznou objednávku dle vyplněných údajů. Jako závazné
smluvní ujednání si vyhrazujeme právo od takto uzavřené smlouvy odstoupit v případě neuhrazení faktury ke stanovenému datu
splatnosti, tj. Vaši přihlášku do publikace nezařadit. Vystavovatel ve vlastním zájmu dodá podklady do publikace v takovém
stavu a provedení, aby jednoznačně nemohly být příčinou případného sporu. Vystavovatel nese zodpovědnost za pravdivost
dodaných informací. Vaši přihlášku potvrdíme zasláním faktury.
Stornovací podmínky: Přihlášku lze stornovat nejpozději do 10. 2. 2018, a to výhradně písemnou formou.
Na pozdější storna nebude brán zřetel a bude účtováno 100 % ceny.
Vystavovatel souhlasí se zařazením do adresní databáze a zasíláním obchodních sdělení.

Název objednatele dle obchodních rejstříků: ..................................................................................................
Adresa dle obchodního rejstříku: .................................................................................................................
Odpovědný pracovník (jméno, telefon, e-mail): ...............................................................................................
IČO: .................................................................... DIČ: ........................................................................
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