SACR: Výstavy a veľtrhy

Výstavy a veľtrhy
Vážení kolegovia,
Slovenská agentúra pre cestovný ruch (SACR) sa pripravuje na prvú časť sezóny 2013 v oblasti
propagácie cestovného ruchu Slovenska a pristupuje k vyhláseniu akvizície v dvoch fázach a to nasledovne:
Fáza 1: január 2013
Fáza 2: február – máj 2013
Touto cestou Vám ponúkame možnosť spoluúčasti v národnom stánku Slovenskej republiky na zahraničných
veľtrhoch a výstavách.
Všetky dôležité informácie a podmienky účasti na veľtrhoch a výstavách nájdete v “sprievodnom liste k
akvizícii 2013“.
V prípade záujmu o účasť na uvedených veľtrhoch a výstavách cestovného ruchu zašlite, prosím, vyplnenú
záväznú prihlášku k vybratej výstave a v danom termíne faxom alebo e-mailom a originál prihlášky
poštou na bratislavskú pobočku SACR (FAX: 02/555 71 654; Slovenská agentúra pre cestovný ruch,
Dr. Vl. Clementisa 10, 821 02 Bratislava).
Prosím zasielajte len aktuálnu verziu prihlášok (ku konkerétnej výstave), ktorá je k dispozícii na
stiahnutie pri každej výstave osobitne.
Pri rozhodovaní o účasti na veľtrhu Vám odporúčame získať informácie o zameraní veľtrhu a zvážiť vhodnosť
ponúkaného produktu/služby a efektívnosť účasti na konkrétnom veľtrhu.
SACR si vyhradzuje právo zmeny plánu veľtrhov a výstav, výberu spoluvystavovateľov, stanovenie
poradia náhradníkov, umiestnenie spoluvystavovateľov v rámci stánku, právo prípadnej zmeny projektu a
stanovenie podmienok prezentácie.
Registrujeme len riadne a úplne vyplnené, podpísané a opečiatkované prihlášky. V prípade zaslania prihlášky
faxom/naskenované e-mailom, prosíme Vás aj o zaslanie originálu prihlášky poštou.
Svojím podpisom súhlasíte a potvrdzujete, že ste sa s danými podmienkami účasti oboznámili a po
obdŕžaní potvrdenia účasti Vášho subjektu na veľtrhu/výstave Vám bude automaticky vystavená
faktúra (v prípade komerčných subjektov).
Prijatie záväzných prihlášok Vám bude potvrdené e-mailom. V opačnom prípade je potrebné nás
kontaktovať na nižšie uvedených e-mailových adresách alebo telefónnych číslach.
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na:
• Mgr. Jozef Motešický: 02/50 700 843, motesicky@sacr.sk
• Zuzana Vrtielová, MBA: vrtielova@sacr.sk
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