Z pohodlí Vašeho domova

30. - 31. 1. 2021

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
na online veletrhu

vatební online veletrh
Objednávka služeb
1.

Objednávám medailonek inzerenta

medailonek inzerenta - uvedení v jednom kraji		

1 500 Kč bez DPH

Vyberte další kraje, ve kterých chcete být za příplatek dle bodu 4. uvedeni:
Pardubický kraj

2.

Královehradecký kraj

Objednávám medailonek vystavovatele

Kraj Vysočina

2 500 Kč bez DPH

základní medailonek vystavovatele - uvedení v 1 kraji a v 1 kategorii
2.1 Balíčky za příplatek

1 000 Kč bez DPH

balíček živé online vysílání
balíček online chat

500 Kč bez DPH

balíček 10 dalších fotek - lze vícekrát			

500 Kč bez DPH

balíček 2 videí navíc

500 Kč bez DPH

balíček dalších 2 kategorií navíc

500 Kč bez DPH

Vyberte další kraje, ve kterých chcete být za příplatek dle bodu 4. uvedeni:
Pardubický kraj

Královehradecký kraj

Kraj Vysočina

Zahrnuje také celoroční umístění katalogu na www.svatebni-veletrh.com
a na portále www.svatebni-inspirace.cz.

Pokračuje na další straně
~ 1/3 ~

Vyplněnou přihlášku odešlete na email travnickova@parexpo.cz.

17. r očn ík vele trhu svatebního a společenské h o z b ož í

Z pohodlí Vašeho domova

30. - 31. 1. 2021

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
na online veletrhu

vatební online veletrh
Objednávka služeb
3.

Objednávám medailonek vystavovatele - další provozovnu

příplatek 70 % z ceny výše objednaných služeb bodu 2. a 2.1.
se stejným rozsahem jako u první objednané provozovny
Vyberte další kraje, ve kterých chcete být za příplatek dle bodu 4. uvedeni:
Pardubický kraj
4.

Královehradecký kraj

Kraj Vysočina

Objednávám umístění medailonku pro další jeden kraj
primární (mateřský) kraj je určen adresou provozovny 		

příplatek 20 % z ceny výše objednaných služeb bodu 1.
příplatek 15 % z ceny výše objednaných služeb bodů 2. a 2.1.
příplatek 15 % z ceny výše objednaných služeb bodu 3.
Zahrnuje také celoroční umístění katalogu na www.svatebni-veletrh.com
a na portále www.svatebni-inspirace.cz.
Výše uvedené služby závazně objednávám a prosím o vystavení faktury
na IČO						
Platební a storno podmínky účasti
Zasláním přihlášky je Vaše objednávka na online veletrh považována za závaznou.
Zpracování Vaší objednávky (přihlášky) na web online veletrhu proběhne po uhrazení
faktury. Odřekne-li objednatel svou online účast bude mu účtován storno poplatek ve výši
50% z objednaných služeb.

Datum, místo

Razítko, podpis
~ 2/3 ~

Vyplněnou přihlášku odešlete na email travnickova@parexpo.cz.

17. r očn ík vele trhu svatebního a společenské h o z b ož í

Z pohodlí Vašeho domova

30. - 31. 1. 2021

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
kategorie

vatební online veletrh
Zaškrtněte prosím 1 až 3 kategorie
dle objednávky bodu 2. nebo 2.1.

Svatební a společenské šaty
Snubní prsteny
Svatební obřady
Hrady a zámky
Pánská svatební móda
Svatební kytice a květinové dekorace
Svatební hostina
Svatební catering
Svatební dorty & sweet bary
Svatební fotograf/ka
Svatební video
Hudba na svatbu
Svatební líčení a vizáž
Svatební účesy
Svatební dekorace a aranžérské práce
Svatební oznámení
Půjčovna limuzín a aut
Svatební dary
Svatební cesta
Novomanželské půjčky
Nápojový servis
Svatební zábava
Svatební obuv
Šperky, bižuterie
Spodní prádlo a další doplňky
~ 3/3 ~

Vyplněnou přihlášku odešlete na email travnickova@parexpo.cz.

17. r očn ík vele trhu svatebního a společenské h o z b ož í

