
KONTAKTNÍ ADRESA:

Firma: ....................................................................................................................

Kontaktní osoba: ..................................................................................................

Ulice: .................................................................  PSČ: .......................................

Město: ................................................................  Stát: ........................................

IČ: .........................................................  DIČ: .....................................................

Telefon: .................................................  Fax: ......................................................

E-mail: ...................................................................................................................

www. .....................................................................................................................

Obor činnosti ........................................................................................................

Registrační formulář POPTÁVAJÍCÍ firmy
- návštěvníka na akci BURZA VÝROBNÍCH KAPACIT

Burza výrobních kapacit
24. listopadu 2010 – Top Hotel Praha – 9-16 hod.

POZVÁNKA

Vážení obchodní přátelé,

 dovolte, abychom vás co nejsrdečněji pozvali na 2. ročník Burzy výrobních kapacit.

 Burza výrobních kapacit je jednodenní obchodní setkání, jehož cílem je nabídnout a poptat volné výrobní kapacity 
v oblasti kovozpracujícího průmyslu. Inspirací byl ve Švýcarsku oblíbený veletržní formát – tzv. Tischmesse.

 Nabízejícími na Burze výrobních kapacit jsou jednotlivé provozy větších výrobních podniků, např. slévárny, nástrojárny, 
modelárny, obráběcí provozy, zámečnictví, provozy tepelných a povrchových úprav apod. /viz. oborové členění/, dále pak 
specializované výrobní fi rmy, které vyrábějí na zakázku díly a komponenty pro větší fi rmy.

 Jako poptávající jsou zváni pracovníci oddělení nákupu a kooperace výrobních podniků. Poptávající fi rmy zde mohou 
získat nové subdodavatele s nižší cenovou nabídkou, a tím se lépe vyrovnat s tlaky na cenu své produkce. V neposlední řadě 
zde mohou poptávající najít speciální technologie, které se jim nevyplatí pořizovat. 

 Burza tedy nepředstavuje nabídku konkrétních výrobků, ale výrobních příležitostí pro zakázky dle požadavků a dokumentace 
zadavatele.

 Vážení přátelé, vždy se vyplatí věnovat se aktivně obchodu a vyhledávání nových kontaktů, nebo se jen osobně setkat 
s kolegy z oboru (tuto pozvánku obdrželo 10.000 větších i menších výrobních fi rem nejen v ČR). Těšíme se proto na vaši 
návštěvu na Burze výrobních kapacit dne 24. listopadu v Top Hotelu Praha mezi 9-16 hodinou.

 S pozdravem

Tomáš Dostál

manažer Burzy výrobních kapacit

Vážení návštěvníci,

 tento vyplněný formulář přineste s sebou, slouží jako pou- 
kázka na Katalog výrobních kapacit.

 Vstup na Burzu výrobních kapacit je zpoplatněn částkou 
100,- Kč, s tímto vyplněným formulářem vstupné 50,- Kč.

Příjezd k Top Hotelu Praha: GPS: 50°2'28.32"N; 14°29'46.22"E

Automobilem - D1 od Brna: D1 - exit 1 Spořilov - ul. Türkova 
- na světelné křižovatce rovně - po 80 m doprava do ulice 
Klapálkova - první ulicí doprava - TOP HOTEL Praha

MHD z centra: trasa C směr Háje do zastávky Chodov - přestup 
na bus č.115 do zastávky Městský archiv (přímo před hotelem).

Omnis Olomouc, a.s., Horní lán 10a, 779 00 Olomouc, ČR
� Telefon 588 881 424 � Fax: 588 881 445 � E-mail: dostal@omnis.cz � http://www.omnis.cz �

�



Registrační formulář NABÍZEJÍCÍ fi rmy na akci BURZA VÝROBNÍCH KAPACIT

� Slévárna � Modelárna � Příprava materiálu � Nástrojárna � Kovárna � Lisovna � Kovoobrábění � Svařování � Zámečnictví 
� Tepelné zpracování kovů � Povrchové úpravy kovů � Montáže � Obchodní zajištění kooperací � Instituce

 Podrobné oborové členění je uvedeno v Katalogu výrobních kapacit a na www.omnis.cz. Již rok je v provozu internetový 
portál Subcontractor.cz, s nabídkou výrobních kapacit a technologií, kde se můžete registrovat za 500,- Kč + DPH na dobu 
jednoho roku. Formulář k registraci, ve kterém je uvedeno velmi podrobné oborové členění, umožňující vyhledat i speciální 
technologie, obdržíte na Burze výrobních kapacit.

Základní oborové členění Burzy výrobních kapacit:

Vážení obchodní přátelé,

 zaujala vás Burza výrobních kapacit a máte volné výrobní kapacity, které chcete nabídnout? Ze zkušenosti z 1. 
ročníku víme, že část nabízejících fi rem se rozhodla k účasti až na základě pozvánky k návštěvě, kterou jste právě obdrželi. Pro 
tyto nabízející zájemce jsme připravili zjednodušenou nabídku účasti:

Prezentační místo 4 m² za 6 900,- Kč + DPH.

Plocha 2 x 2 m s expozicí vytvořenou z bílých paravanů (rozměr paravanu v - 1,8 m, š - 1 m, drátěná výplň) je vybavena 
1 stolem a 2 židlemi.
Oproti přihlášce před uzávěrkou, nezahrnuje tato forma účasti registraci v tištěném Katalogu výrobních kapacit a poster 
o velikosti 80 x 80 cm na zadní stěnu expozice, zahrnuje však roční registraci v aplikaci Subcontractor.cz. Cena je snížena 
o registrační poplatek 1 500,- Kč. 
V případě zájmu o elektrickou přípojku nebo větší rozměr prezentačního místa nás, prosím, kontaktujte.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Firma: ............................................................................................................................

Organizační jednotka (provoz): ...................................................................................

Ulice: ............................................................................   PSČ: ....................................

Město: ..........................................................................   Stát: .....................................

IČ: ............................................................  DIČ: ........................................................

Kont. osoba: ............................................  Tel./Mobil: ..............................................

E-mail: ..........................................................................................................................

www.  ...........................................................Fax: ........................................................

Je-li fakturační adresa odlišná od kontaktní, uveďte ji v příloze.

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA - prezentační místo 4 m² za 6 900,- Kč + DPH

V ........................................................................................  dne .................................                 ..................................................................................................... ...........
                                                                                                                                                                                                                                                       razítko, jméno a podpis účastníka

�

�

Máte zájem zúčastnit se jako NABÍZEJÍCÍ fi rma?

 Vyzkoušejte tento nízkonákladový veletržní model s časovou úsporou. Na rozdíl od velkých veletrhů zde nejsou poptávající 
návštěvníci rozptylováni řadou podnětů, akcí a délkou prohlídky, o to více se mohou soustředit na osobní jednání.

 Rádi vám zodpovíme vaše dotazy a poskytneme potřebné informace. Kontaktujte manažera akce Tomáše Dostála, 
Tel.: 588 881 424, Mobil: 777 102 013, E-mail: dostal@omnis.cz

  Ano, objednáváme prezentační místo 4 m2 za zvýhodněnou 
cenu a zúčastníme se Burzy výrobních kapacit dne 24. 11. 2010 
v Top Hotelu Praha jako nabízející fi rma.

Základní oborové členění (lze uvést i více) zaškrtněte:

 Slévárna 

 Modelárna 

 Příprava materiálu

 Nástrojárna 

 Kovárna

 Lisovna 

 Kovoobrábění 

 Svařování

 Zámečnictví 

 Tepelné zpracování 

 Povrchové úpravy

 Montáže 

 Obchod 

 Instituce  

Jednou z nabízejících fi rem je i společnost 

VATRANS Zlín v.o.s., která si vás tímto 

dovoluje pozvat k návštěvě Burzy výrobních 

kapacit.

Následně vám zašleme podrobný dotazník.


