(Táto časť je podkladom pre vystavenie faktúry ako daňového dokladu pre Vašu potrebu. Je nevyhnutné uviesť ICO,
DIČ a presnú fakturačnú adresu. V prípade potreby pošlite fakturačné údaje osobitne.)

Z Á V Ä Z N Á

P R I H L Á Š K A

na XIII.. medzinárodnú konferenciu FirEco 2019

Bezpečnosť a inovácie v automobilovom priemysle
2. máj 2019, Trenčín
areál výstaviska EXPO CENTER, a.s., pavilón č. 1 - poschodie
Meno, priezvisko, titul:
Firma/adresa, PSČ:
Tel.:
E-mail:
IČO:
DIČ:
(ak nie ste platcom DPH, uveďte túto skutočnosť)
Platbu uhraďte na: PRIMA banka Slovensko – Trenčín, účet č.: 0642955001/5600, variabilný symbol 777 .
Do poznámky uveďte názov firmy a meno jedného z účastníkov. Ako prílohu záväznej prihlášky žiadame priložiť potvrdenie
o platbe (kópiu). Platba na konferencii v hotovosti nie je možná.

Potvrdzujeme úhradu za:
do 12.4. 2019

 konferenčný poplatok
 konferenčný poplatok *

 firemnú prezentáciu formou prednášky .......250,-EUR

99,- EUR
89,-EUR

(* platí pre účastníkov z Ministerstva vnútra SR, Ministerstva
zdravotníctva SR, Ministerstva dopravy, pôšt a
telekomunikácií SR, Ministerstva kultúry SR a všetkých
zástupcov zo zložiek integrovaného záchranného systému )

dátum, podpis (pečiatka) ...........................................................
Túto časť prihlášky s potvrdením o platbe prosíme zaslať do 12. 4. 2019 na adresu:
EXPO CENTER a.s., Henrieta Dunčková, K výstavisku 447/14, 911 40 Trenčín alebo
e-mail: dunckova@expocenter.sk
Konferenčný poplatok zahŕňa: vstup na konferenciu, recepciu, 1x obed, občerstvenie. Nezahŕňa náklady na
ubytovanie ! Ubytovanie si každý účastník hradí samostatne.
(Táto časť je podkladom pre vystavenie faktúry ako daňového dokladu pre Vašu potrebu. Je nevyhnutné uviesť ICO,
DIČ a presnú fakturačnú adresu. V prípade potreby pošlite fakturačné údaje osobitne.)

Z Á V Ä Z N Á

P R I H L Á Š K A

na XIII. medzinárodnú konferenciu FIRECO 2019

Bezpečnosť a inovácie v automobilovom priemysle
2. máj 2019, Trenčín
areál výstaviska EXPO CENTER, a.s., pavilón č. 1 - poschodie
Meno, priezvisko, titul:
Firma/adresa, PSČ:
Tel.:
E-mail:
IČO:
DIČ:
(ak nie ste platcom DPH, uveďte túto skutočnosť)
Platbu uhraďte na: PRIMA banka Slovensko – Trenčín, účet č.: 0642955001/5600, variabilný symbol 777 .
Do poznámky uveďte názov firmy a meno jedného z účastníkov. Ako prílohu záväznej prihlášky žiadame priložiť potvrdenie
o platbe (kópiu). Platba na konferencii v hotovosti nie je možná.

Potvrdzujeme úhradu za:
do 12.4. 2019

 konferenčný poplatok
 konferenčný poplatok *

firemnú prezentáciu formou prednášky .......250,-EUR

99,- EUR
89,-EUR

(* platí pre účastníkov z Ministerstva vnútra SR, Ministerstva
zdravotníctva SR, Ministerstva dopravy, pôšt a
telekomunikácií SR, Ministerstva kultúry SR a všetkých
zástupcov zo zložiek integrovaného záchranného systému )

dátum, podpis (pečiatka) ...........................................................
Túto časť prihlášky s potvrdením o platbe prosíme zaslať do 12. 4. 2019 na adresu:
EXPO CENTER a.s., Henrieta Dunčková, K výstavisku 447/14, 911 40 Trenčín alebo
e-mail: dunckova@expocenter.sk
Konferenčný poplatok zahŕňa: vstup na konferenciu, recepciu, 1x obed, občerstvenie. Nezahŕňa náklady na
ubytovanie ! Ubytovanie si každý účastník hradí samostatne.

