
 

 

 
INFORMACE K REGISTRACI NA KONFERENCI: 
MODERNÍ TECHNOLOGIE PRO POTRAVINÁŘSKÝ 
PRŮMYSL 

Možnost registrace 
Registrovat na konferenci se můžete od 1. 6. 2018 – 14. 9. 2018 včetně, anebo do vyčerpání 
kapacity sálu. 
 
Registrační poplatek  

- Účast je ZDARMA pro koncové uživatele 
- Poplatek 1 500 Kč + 21% DPH platí pro zástupce z dodavatelských, obchodních, či 

poradenských společností 
 

Přesná specifikace níže! Pokud si nejste jisti, kontaktujte organizátora – veškeré 
kontaktní údaje naleznete na konci dokumentu. 
 
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. Registrační poplatek pokrývá náklady na občerstvení, 
zajištění tištěných materiálů, vstup na konferenci a sborník na flash disku. 
 
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 cca 
2 týdny před zahájením akce, tedy 31. 8. 2018. 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. Účastníci přihlášení po datu 1. 9., 
jejichž účast podléhá poplatku, obdrží fakturu bezprostředně po registraci. Účastnický 
poplatek musí být uhrazen nejpozději do 14. 9. 2018. 
 
V případě nejasností nebo individuálních požadavků ohledně fakturace prosím 
kontaktuje organizátora! 
 
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 31. 8. 2018 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.  
 

 

KONTAKT 

TEL: + 420 777 793 393, E-MAIL: LUKAS.SMELIK@TRADEMEDIA.CZ  
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