
 

 

PRAVIDLA REGISTRACE: DIGITÁLNÍ VÝROBA 2019 
 
Možnost registrace  
Na konferenci je možné se registrovat od 1. 2. 2019 – 13. 5. 2019 včetně, anebo 
do vyčerpání kapacity sálu. 
 
Pro koho je akce určená 
Konference je primárně určená pracovníkům v oblasti výroby a pro zástupce průmyslových 
výrobních a zpracovatelských provozů.  
 
Účastnický poplatek 
Účast na konferenci podléhá úhradě poplatku, a to následovně:  
 
Od 1. února 2019 – do 28. února (Early Bird)  

KOMPLETNÍ VSTUPNÉ - VČETNĚ HLAVNÍHO PROGRAMU (14.-16.5.): 1 750 Kč bez DPH / osoba 
POUZE HLAVNÍ PROGRAM (15.-16.5.): 1 500 Kč bez DPH / osoba 
VEDLEJŠÍ PROGRAM – SEMINÁŘ DIGITÁLNÍ LOGISTIKA 2019 (14. 5.): 500 Kč bez DPH / osoba 
VEDLEJŠÍ PROGRAM - WORKSHOPY (15.-16.5.): ZDARMA 
 
Od 1. března 2019 – do 13. května (Standard)  

KOMPLETNÍ VSTUPNÉ - VČETNĚ HLAVNÍHO PROGRAMU (14.-16.5.): 3 000 Kč bez DPH / osoba 
POUZE HLAVNÍ PROGRAM (15.-16.5.): 2 500 Kč bez DPH / osoba 
POUZE HLAVNÍ PROGRAM (pouze 16.5.): 1 000 Kč bez DPH / osoba 
VEDLEJŠÍ PROGRAM – SEMINÁŘ DIGITÁLNÍ LOGISTIKA 2019 (14. 5.): 1 250 Kč bez DPH / osoba 
VEDLEJŠÍ PROGRAM - WORKSHOPY (15.-16.5.): ZDARMA 
 
 
Způsob úhrady registračního poplatku 
Všem účastníkům, kteří se přihlásí na placený program, bude vystavena faktura nejpozději 
14 dní po potvrzení registrace. Zpravidla bude zálohová faktura vystavována bezprostředně 
po registraci. Na základě uhrazení zálohové faktury Vám bude zaslán finální doklad o 
zaplacení a umožněn vstup na konferenci. 
 
Pro přihlášky podané méně než 14 dní před konferencí bude možné uhradit fakturu také po 
konání konference. Přihláška je však automaticky platná (viz storno podmínky). 

Všechny faktury zasíláme elektronicky na e-mail pracovníka, který je uveden jako kontaktní 
osoba.  

Pokud potřebujete vystavit speciální fakturu, anebo potvrdit interní objednávku, 
domluvte se prosím individuálně na kontaktu info@trademedia.cz  

Zrušení registrace  
V případě, rozhodnete-li se zrušit svou registraci, nebo za sebe zaslat náhradu, informujte 
prosím o této skutečnosti manažera konference a to telefonicky, či e-mailem na níže 
uvedeném kontaktu.  
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Pokud zrušení registrace proběhne nejméně 7 dní před konferencí, částka bude vrácená 
v plné výši.  
Za neúčast přihlášeného účastníka na konferenci bez předchozího odhlášení, či vyslání 
náhradníka účtujeme poplatek v jeho plné výši.  
 
 
 
Registrace vícero účastníků na jiné dny 
Pokud registrujete více lidí a každý se chce účastnit v jiné dny, vytvořte prosím pro každého 
pracovníka novou registraci, kde uvedete, který den se jednotliví kolegové dostaví. 
 
Souhlas se zpracováním osobních údajů 
Registrací souhlasím, že vyplněné údaje mohou být poskytnuty organizátorovi a jeho 
obchodním partnerům k marketingovým účelům.  

 

KONTAKT 
Lukáš Smelík 
Tel. 777 793 393 
E-mail: lukas.smelik@trademedia.cz   
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