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Vážení,
dovolte, abychom vás pozvali na 59. konferenci Společnosti pro rozvoj veřejného
osvětlení, která se uskuteční od 20. 10. – 21. 10. 2022 v Clarion Congress Holetu
Ústí nad Labem, Špitálské náměstí 3517/1a, Ústí nad Labem.
Konference bude tematicky zaměřená na „Správu, provoz a údržbu veřejného
osvětlení“.
Rádi bychom vám také nabídli možnost firemní prezentace Vaší společnosti. Možnosti
prezentace Vaší společnosti jsou součástí této pozvánky.

Těšíme se na vás.

LET

TERMÍN UZÁVĚRKY: 20. 9. 2022
UPOZORNĚNÍ:

Náklady na ubytování si bude každý účastník hradit samostatně v recepci hotelu.
Ubytovací kapacity budou obsazovány dle pořadí přihlášek.
Po naplnění kapacity si zajišťuje ubytování účastník samostatně.
Ubytování do naplnění kapacity hotelu je nutné rezervovat prostřednictvím elektronické
přihlášky.

1925 CZK os/noc dvoulůžkový pokoj obsazený 2 osobami
1925 CZK os/noc dvoulůžkový pokoj obsazený 1 osobou
Za každého člena SRVO, platícího členský příspěvek 4000,- Kč ročně, se mohou
bezplatně přihlásit max. 3 osoby ze stejné společnosti, které je nutné v přihlášce vyznačit
jmenovitě. Každý další účastník (i nečlen SRVO) hradí účastnický poplatek 2000,-Kč/osobu.
V souladu s usnesením Členské schůze ze dne 26.4.2018 budou připočteny fyzickým
osobám (členům SRVO) příplatky na stravu ve výši 1000,-Kč/osobu a právnickým osobám
příplatky na stravu ve výši 1000,-Kč/osobu pro 2. a 3. přihlášeného účastníka a 2000,Kč/osobu pro 4. a dalšího přihlášeného účastníka. Poplatek za stravu pro nečlena činí 2000,Kč/osobu.
Poplatky za účast a objednané služby budou zahrnuty do faktury v souladu se zaslaným
ceníkem, kterou je nutné uhradit do data splatnosti uvedeného na faktuře se splatností 14
dní.
Fakturační údaje: IČ: 18626653, DIČ: CZ 18626653, Pobřežní 249/4, Praha 8 Bankovní spojení: Československá obchodní
banka, a.s., č. účtu: 268 469 467/0300

59.

Konference SRVO
20. 10. – 21. 10. 2022 – Clarion Congress Hotel Ústí nad Labem
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PLNĚNÍ:

Umístění reklamního roll-upu či banneru v
hlavním konferenčním sále
Umístění reklamního roll-upu či banneru před
hlavním konferenčním sálem
Prezentace nebo příspěvek partnera v rámci
odborného bloku Konference
Umístění loga a prolinku partnera na stránkách
Konference
Pomítání loga partnera v hlavním konferenčním
sále v době konání Konference
Umístění loga partnera v tištěných materiálech
Inzerát ve Sborníku
Účast na společenském večeru
Prezentační stolek (stánek) ve výstavních
prostorách
Účast zástupců společnosti na Konferenci
včetně občerstvení po celý den

DALŠÍ MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE
Inzerát ve Sborníku 1/1 A4
Inzerát ve Sborníku 1/2 A4
Firemní prezentaci (2 minuty) v rámci zahajovacího bloku
Konference
Prezentace nebo příspěvek partnera v rámci odborného
bloku Konference
Prezentační stolek (stánek) ve výstavních prostorách po
dobu Konference
Účast na Konferenci včetně zajištění občerstvení a
stravování po celý den včetně večerního rautu
Umístění loga a prolinku na stránkách Konference,
promítání loga v hlavním konferenčním sále v době
konání Konference, umístění loga v tištěných materiálech

Ceny jsou uvedeny jako konečné včetně s DPH.

Cena
5 000 Kč
3 000 Kč
5 000 Kč

Cena pro členy SRVO
2 000 Kč
1 000 Kč
2 000 Kč

15 000 Kč

10 000 Kč

6 000 Kč

2 000 Kč

2 000 Kč

dle podmínek členství

5 000 Kč

2 000 Kč

