
INFORMACE K REGISTRACI NA KONFERENCI: 
DIGITÁLNÍ VÝROBA 

Možnost registrace 
Registrovat na konferenci se můžete od 9. 3. 2017 – 12. 5. 2017 včetně, anebo do vyčerpání 
kapacity sálu. 

 
Registrační poplatek  
 

ZDARMA pro koncové uživatele 
 
2 000 Kč + 21% DPH pro zástupce dodavatelské společnosti, obchodní společnosti, 
poradenské společnosti  
 

Koncoví uživatelé 
Koncoví uživatelé - účastníci, pro které je konference primárně určená a účast je bezplatná. 
Jedná se o zástupce z výrobních podniků, kteří neposkytují dalším subjektům investiční 
celky, poradenství, či služby.  
 

Dodavatelé společnosti 
Dodavatelské společnosti - účastníci, pro které je účast na konferenci zpoplatněná. Jedná se 
o zástupce dodavatelských společností, zabývajících se prodejem služeb a investičních 
celků dalším výrobním subjektům.  
 

Způsob úhrady registračního poplatku 
Registrační poplatek musí být uhrazený před datem konání konference. Všem přihlášeným, 
jejichž účast podléhá úhradě poplatku, vystavujeme a rozesíláme faktury hromadně, a to 2 
týdny před zahájením akce, tedy 2. 5. 2017. Faktura Vám bude zaslána na uvedený e-mai 
v registraci. Prosím nezasílejte objednávky apod., faktura je zároveň daňovým dokladem 
s datem zdanitelného plnění v den konání konference.  
 

Zrušení registrace neplatících účastníků 
V případě, rozhodnete-li se zrušit svou registraci, nebo za sebe bezplatně zaslat náhradu 
informujte prosím o této skutečnosti manažera konference a to telefonicky, či e-mailem na 
níže uvedeném kontaktu.  
 

Zrušení registrace platících účastníků 
V případě, rozhodnete-li se zrušit svou registraci, nebo za sebe bezplatně zaslat náhradu 
informujte prosím o této skutečnosti manažera konference a to telefonicky, či e-mailem na níže 
uvedeném kontaktu. Pokud zrušíte svou registraci do 12. 5. 2017 včetně, nepodléhá zrušení 
registrace storno poplatku. Pokud se tak stane po uvedeném datu, je nutné uhradit poplatek 
v 50% z jeho výše. Toto opatření redukuje zadržování míst zájemcům z provozů, kteří mají o 
účast na akci zájem a je pro ně primárně určená. Děkujeme za pochopení.  
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TEL: + 420 773 277 506 
E-MAIL: TEREZA.CHWASTKOVA@TRADEMEDIA.CZ  
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