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INFORMACE PRO VYSTAVOVATELE 

Český komitét CIRED, z.s. pořádá ve dnech 6. a 7. 11. 2018 v Táboře v Hotelu Dvořák 

22. KONFERENCI ČK CIRED

Zároveň s konferencí bude probíhat opět prezentace tuzemských i zahraničních firem, které 
se podílejí na trhu české a slovenské energetiky. Pokud máte o Vaši prezentaci zájem, laskavě nás co 
nejdříve informujte a do 14. září 2018 nám zašlete závaznou přihlášku. 

Základní poplatek je 11.100 Kč + 21 % DPH. V této částce je zahrnuto poskytnutí dvou stolů 
110 x 60 cm a dvou židlí (plocha 3 m

2
), vstup na konferenci pro 2 osoby včetně účasti na

společenském večeru, 2 sborníky na USB/CD s příspěvky konference, coffee break pro 2 osoby 
během konference. Další osoby hradí vložné dle programu. Pokud budete potřebovat větší plochu, 
pak laskavě uveďte Váš požadavek v přihlášce, poplatek je pak vyšší o 500 Kč/m

2
 + 21 % DPH navíc.

V letošním roce bude opět vytvořen prostor s plátnem, dataprojektorem a ozvučením, kde 
bude možná prezentace pro každou vystavující firmu v průběhu konference.  Přesný čas a doba trvání 
prezentace bude upřesněna před začátkem konference.  

Za společnou prezentaci dvou firem se poplatek zvyšuje na 17 000 Kč + 21 % DPH 

Za event. další požadované sborníky je poplatek 900 Kč + 21 % DPH 

Do inzertní části sborníku Vám můžeme zařadit Vámi dodaný reklamní text ve formátech: 

MS Word 2000; XP, 2003 MS Excel 2000, 2003 MS Power Point 2000; 2003 textové soubory *.TXT; 
HTML soubory, obrázky *.BMP; *.GIF; *.JPEG; *.PCX; *.TIFF, Autocad *.dwg).  

Poplatek je 1500 Kč + 21 % DPH za jednu stránku A4.  

Pokud máte zájem, firma BENT, s.r.o. může pro Vás postavit stánek nebo panel – kontakt: 
Ing. Karel Malčák, tel. 385 100 070, email: bent@iol.cz . 

Případné další informace Vám rádi poskytneme. 

Marie Herbergerová, tel.: +420 387 002 829, mherbergerova@egc-cb.cz  
Ing. František Kysnar, Ph.D.,  tel.: +420 387 002 826, fkysnar@egc-cb.cz 

Kontaktní údaje Hotelu Dvořák: 

Hradební 3037, 390 01 Tábor, tel.: 381 207 211 
e-mail: dvoraktabor@dvoraktabor.cz 
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EGC - EnerGoConsult ČB s.r.o. 
Čechova 727 
370 01 České Budějovice,  
zapsána v obch. rejstříku u K. S. v ČB, zn. C7352 
IČO: 251 66 972 DIČ: CZ25166972 

Přihláška k výstavce na 22. konferenci ČK CIRED

Tábor,  6. - 7. listopadu 2018

Název firmy: 

Sídlo: 

IČO: 

DIČ: 

Kontaktní telefon: 

E-mail: 

Zástupce odpovědný za výstavku: 

Jména účastníků konference: 

Od roku 2017 nastala změna čísla účtu. Nově je účet veden u Komerční banky. 

1. Objednáváme výstavku zařízení (stručný popis)

2. Objednáváme  stolů  židlí el. zásuvku    ano ne

3. Požadovaná plocha navíc  m2

4. Využijeme možnosti prezentace    ano ne

5. Reklama ve sborníku   ano ne počet stránek A4 

Poplatek ve výši Kč byl zaplacen dne 

z účtu č. na účet KB č. 5755380227/0100 

Datum, podpis  

(Možnost prezentace v délce 30 minut, restaurace La Cave, 6.11.2018 odpoledne)
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