
 

XL. medzinárodná konferencia 

ZVÁRANIE 2012 
Tatranská Lomnica, hotel SOREA Urán, 07.-09.11.2012 

 

PRAVIDLÁ  PRE  PROPAGÁCIU  ORGANIZÁCIE 
 

Generálny partner (1000 €) 
 umiestnenie loga generálneho partnera na:  

- pozvánke, v tlačenom zborníku abstraktov a v zborníku na CD s ISBN, 
- webovej stránke SZS, 
- paneli partnerov vystavenom počas celej konferencie, 

 reklama: 
- farebná – v zborníku na CD - max. 4 strany formátu A4,  
- čiernobiela – v tlačenom zborníku abstraktov - max. 4 strany formátu A5, 

 umiestnenie propagačného panelu vo vestibule hotela počas celej konferencie, 

 stôl alebo priestor na propagáciu vystavovateľa vo vestibule hotela počas celej konferencie, 

 distribúcia propagačných materiálov účastníkom konferencie (materiály je potrebné dodať na miesto konania 
konferencie), 

 poďakovanie predsedu SZS pri slávnostnom príhovore za príspevok na konferenciu ZVÁRANIE 2012, 

 zástupca generálneho partnera má možnosť vystúpiť na spoločenskom večeri, 

 jeden zástupca generálneho partnera má uhradené všetky náklady spojené s účasťou na konferencii vrátane 
vložného, ubytovania a stravy. 

 

Partner podujatia (500 €) 
 umiestnenie loga partnera na:  

- pozvánke, v tlačenom zborníku abstraktov a v zborníku na CD s ISBN, 
- webovej stránke SZS, 
- paneli partnerov vystavenom počas celej konferencie, 

 farebná reklama v zborníku na CD - max. 2 strany formátu A5, 

 distribúcia propagačných materiálov účastníkom konferencie (materiály je potrebné dodať na miesto konania 
konferencie), 

 poďakovanie predsedu SZS pri slávnostnom príhovore za príspevok na konferenciu ZVÁRANIE 2012. 
 

Ostatní partneri (min. 100 €) 
 umiestnenie loga partnera na paneli partnerov vystavenom počas konferencie. 

 

Vystavovateľ (min. 200 €) 
 stôl alebo priestor na propagáciu vystavovateľa vo vestibule hotela počas celej konferencie. 

 

Organizácia:  

Adresa:  

Mesto:  PSČ: Štát: 

Banka: Kód banky: Číslo účtu: 

IČO: IČ DPH: 

Kontaktná osoba: Funkcia: 

Telefón: Mobil:  E-mail: 

OBJEDNÁVKA  PROPAGÁCIE  ORGANIZÁCIE 
Záväzne objednávame: Poplatok s DPH áno nie 

generálny partner 1000 €   

partner 500 €   

ostatní partneri 100 €   

vystavovateľ 200 €   

firemná prezentácia v rámci odborného programu (15 minút) 200 €   

reklama v zborníku na CD, 2 strany A4, farebná 100 €   

reklama v zborníku abstraktov v papierovej forme, 2 strany A5, čiernobiela 100 €   

Uveďte celkovú sumu s DPH:  

 Bližšie informácie získate:  Ing. Pavol RADIČ;  telefón: 00421(0)2/49 246 479;  fax: 00421(0)2/49 246 668;  
mobil: 00421(0)905/452 894,  00421(0)905/656 926;  e-mail: zvaranie2012@centrum.sk;  zvaranie@centrum.sk. 

 Objednávku zašlite najneskôr do 31.10.2012. 

 Logo partnera a reklamu do zborníka je potrebné dodať najneskôr do 31.10.2012. 

 Poplatok je potrebné uhradiť na účet č. 115232012/0200,  VÚB, a.s. Bratislava 

 Platba musí byť pripísaná v prospech účtu SZS najneskôr do 31.10.2012. 
 

...................................................................... 
             pečiatka a podpis organizácie 
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