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TERINVEST, spol. s r.o.
veletržní správa
Bruselská 266/14
120 00 Praha 2, ČR
Tel.: +420 221 992 100
E-mail: amper@terinvest.com
www.terinvest.com

Posílejte spolu s přihláškou k účasti. Uzávěrka tištěného katalogu: 15. 1. 2018
ZÁKLADNÍ ÚDAJE VYSTAVOVATELE - POVINNÉ /V ceně registračního poplatku - v tištěném i online katalogu. Zápis v katalozích bude uveden totožně dle vyplněné ob-

jednávky - věnujte proto pozornost rozlišení velkých a malých písmen, uvedení celého a správného názvu firmy, apod. Vystavovatelé jsou v katalozích řazeni abecedně, proto uveďte
správný název firmy - např. firma Karel Novák bude zařazena pod písmenem „K“. Pro spoluvystavovatele vyplňte nový formulář./

Název firmy:
Ulice:

Město:

PSČ:

Stát:

Telefon:

E-mail:

Internet:

Kontaktní osoba:

ÚDAJE PRO ZAŘAZENÍ FIRMY PODLE NOMENKLATURY - POVINNÉ /V tištěném a online katalogu. Vyplňte dle seznamu nomenklatury. Při větším rozsahu použijte
přílohu. 5 kódů nomenklatury v ceně registračního poplatku, každý další = 50 Kč./

BAREVNÉ LOGO -  ANO
písma převeďte do křivek!/

 NE /Logo o velikosti cca 4 cm2 = 1 500 Kč - v tištěném i online katalogu. Zasílejte ve formátech pro PC - PDF, TIF, JPG, AI, EPS, CDR 7-11,

Počet log:

ks

Způsob dodání:

 e-mailem: katalog@terinvest.com

ZASTOUPENÍ ZNAČEK -  ANO

Název loga/názvy log slovy:
 NE /1 uvedená značka = 50 Kč - v tištěném i online katalogu. Při větším rozsahu použijte přílohu./

Název značky

DOPLŇKOVÝ TEXT K ZÁPISU -  ANO
hu použijte přílohu./

 logo z roku 2017
Kód země

Název značky

Kód země

 NE /Další informace pro zveřejnění v katalogu - v tištěném a online katalogu. 1 řádek = 100 liter = 500 Kč. Při větším rozsa-

Zaslaný ekvivalentní anglický text nebude účtován -  ANO

 NE

Uvedené ceny jsou kalkulovány bez DPH.

datum:

podpis, razítko
objednavatele:

CELOSTRÁNKOVÁ INZERCE -  ANO
písmo převedené do křivek./

 NE /Pouze v tištěném katalogu. Kompletně zpracovanou inzerci dodejte ve formátu PDF - rozlišení 300 dpi, barevnost CMYK,

barevná inzerce uvnitř katalogu

15 000 Kč 

barevná inzerce na obálce - 2. nebo 3. strana (objednávky vyřizujeme dle data přijetí)

20 000 Kč 

barevná inzerce na zadní straně katalogu (objednávky vyřizujeme dle data přijetí)

25 000 Kč 

záložka v katalogu

20 000 Kč 

UKÁZKA PREZENTACE V ONLINE KATALOGU VČETNĚ LOGA, NOVINKY A REPORTÁŽE

čistý formát stránky
148x210 mm (A5)
formát „na spad“ - 158x220 mm
(text umístit min. 10 mm od
okraje stránky - vazba, výseky)

