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Přihláška: Najdete na veletrhu – bonusová prezentace exponátu na webu
Sekce Najdete na veletrhu na webových stránkách akce je ideálním prostorem k uveřejnění zajímavých exponátů, nových technologií či informací o nabízených službách, které budete ve svých expozicích prezentovat. Jako vystavovatelé i spoluvystavovatelé
můžete představit své novinky a exponáty ještě před začátkem veletrhu. Poskytnuté informace mohou být využity také v rámci PR
kampaně. Také mohou být součástí Vašeho firemního zápisu v elektronickém katalogu výstavy. Zaslané podklady budeme publikovat
po jejich obdržení, texty podléhají redakční úpravě. Redakce neručí za správnost podkladů dodaných k uveřejnění.

Ukázka sekce Najdete na veletrhu

Název vystavovaného výrobku / technologie / služby (max. 80 znaků)
Česky:
Anglicky:
Popis exponátu / technologie / služby (max. 500 znaků) – charakteristika vlastností, uplatnění na trhu, přednosti:
Česky:

Anglicky:

Web (odkaz na podrobnou stránku s výrobkem):
Obrázek / fotografie: prosím zašlete v co nejvyšší kvalitě v příloze – formát jpg, min. šířka 800 px. Název souboru = název exponátu.
Souhlas s užitím obrázku/fotograﬁe
Odesílatel příspěvku zasláním obrázku/fotograﬁe potvrzuje, že zveřejněním nebudou neoprávněně zasažena autorská ani jiná práva či oprávněné
zájmy třetích osob. Odesílatel uděluje firmě ABF, a.s., IČO 63080575 a firmě CS katalogy s.r.o., IČO 01708511 nevýhradní licenci k užití obrázku/
fotograﬁe ke všem způsobům jejich užití, v neomezeném rozsahu a s právem poskytnout podlicenci. Licence je udělována pro území ČR, na dobu
trvání majetkových autorských práv a bez množstevního omezení. V rámci užití obrázku/fotograﬁe jsou firmy ABF, a.s. a CS katalogy s.r.o. oprávněny
je užít vcelku nebo jejich část, nejen v jejich původní podobě, ale i v upravené podobě, spojením s jinými autorskými díly i s textem, obrazem,
fotograﬁí, obrazovým záznamem nebo zvukem. V případě, že by užitím obrázku/fotograﬁe byla poškozena jakákoliv práva třetích osob, zavazuje se
Odesílatel nahradit nároky třetích osob vzniklé z takového poškození.

Odesílatel příspěvku:
Kontaktní osoba
Tel./mobil						E-mail
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