Objednávka vstupenek nebo zájezduZVÝHODNĚNÝ PŘEDPRODEJ
ODPOVĚDNÍ FAX-č.: 221 490 332

ODPOVĚDNÍ E-MAIL: messe1@dtihk.cz

Chtěli bychom navštívit veletrh hraček Spielwarenmesse 2011 a proto objednáváme:
ks.
ks.
os.

Jednodenních vstupenek
Permanentek
Zájezd

17,- EUR / ks.
35,- EUR / ks.
800,- CZK / os.

datum (slouží pouze pro statistické účely):
datum:  pátek 4.2.  úterý 8.2.

 Platby možné v CZK dle interního kurzu ČNOPK (27 CZK = 1 EUR).
Způsob doručení vstupenek:
 doručení vstupenek emailem: Podmínkou je zaplacení faktury předem. Po zaplacení faktury nám zašlete potvrzení o úhradě, na jehož základě Vám zašleme Vaši
elektronickou vstupenku, kterou si vytisknete a předložíte při vstupu na veletrh na přepážkách označených jako E-Ticket-Counter.
 doručení poštou na dobírku: K ceně vstupenky je účtován poplatek za dobírku ve výši 100,- Kč. Daňový doklad obdržíte automaticky po zaplacení dobírky.
 osobně zakoupení v naší kanceláři: Možné pouze po předchozí telefonické dohodě! Kontaktujte nás na tel.: 221 490 310. Adresa: Česko-německá obchodní a průmyslová
komora, Václavské nám. 40, 110 00 Praha 1, Oddělení veletrhů
Noví klienti: !! Vstupenky/permanentky Vám můžeme vystavit a odeslat pouze po kompletním vyplnění následující části tohoto formuláře pro každého účastníka zvlášťz důvodu povinné registrace odborných návštěvníků !! NOVINKA: U klientů, kteří zakoupili vstupenku na Spielwarenmesse 2010 u nás v předprodeji a nedošlo u nich
ke změnám, stačí vyplnit pouze fakturační údaje a zadat nám seznam osob, které na veletrh pojedou.

Jméno účastníka:

Pozice:

Datum nar.:

Název firmy:
E-Mail:

Internetová adresa:

Telefon:

Fax:

Fakturační adresa:
IČO:

DIČ:

Adresa dobírky
v případě, že nesouhlasí
s fakturační adresou:
Korespondenční jazyk účastníka: AJ NJ
První návštěva veletrhu v roce:

Předmět činnosti firmy:

Oddělení:

 management

 modelářství / hobby
 modely železnic s příslušenstvím
 mechanické a elektronické hračky, akční hračky
 panenky, plyšové hračky a příslušenství
 hry a knihy
 výuka, školní potřeby
 dárkové zboží
 multimedia a počítačové hry
 potřeby pro společenské akce trendové zboží
 vánoční ozdoby
 ohňostroj
 karneval
 dřevěné hračky
 umělecké předměty
 kutilství, malování, kreativní tvoření
 outdoor / volný čas / sport
 licenční zboží
 kojenecké zboží
 nákup / akvizice

 prodej

 logistika /transport

Typ podnikání:

 maloobchod s hračkami
 maloobchod
 velkoobchod
 obchodní dům
 zásilková služba
 samoobsluha /supermarket
 import
 export
 reprezentace
 distributor
 výrobce
 dodavatel / výroba
 logistika / transport
 služby
 sociální zařízení, školy
 internetový obchod
ostatní jaké: ………………………………………

 marketing / reklama / PR

 Vstupenky v EUR si zakoupíme sami přes internet kreditní kartou. Prosíme o zaslání našeho osobního odkazu („link“) pro zakoupení vstupenek online na naši e-mailovou
adresu: ...............................@...................................
Vaši elektronickou vstupenku po zakoupení si prosím vytiskněte, na veletrhu Vám po jejím předložení na přepážkách označených jako E-Ticket-Counter budou předány Vaše
vstupenky / permanentky.

