Česká slévárenská společnost, z.s.

VÝZVA KE KOMERČNÍ ÚČASTI
vystavovatelů a autorů komerčních přednášek
na 58. slévárenských dnech®
v termínu 8. – 9. 11. 2022 v hotelu Avanti v Brně
Vážení dodavatelé slévárenského průmyslu,
proč se aktivně zúčastnit 58. slévárenských dnů®?
•

Tradiční účast zástupců sléváren ČR a SR

•

Koncentrace účastníků konference a doprovodné výstavy

•

Cenová dostupnost i pro menší firmy

•

Tradiční setkání zástupců sléváren s dodavateli
Za přípravný výbor 58. SD
doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D. – odborný garant
Ing. Václav Kaňa, Ph.D., Ing. Vítězslav Pernica, Ph.D. – organizační garanti
Spolupořadatel: Ústav strojírenské technologie FSI VUT Brno

MOŽNOSTI KOMERČNÍ ÚČASTI FIREM
A/

PŘEDNÁŠKA (prezentace firmy s komerční orientací)
AI
A II

10 min.
20 min.

Kč 5 000,Kč 10 000,-

Komerční přednáška může být zařazena podle svého tematického zaměření pouze do
některé z odborných sekcí a po dohodě s předsedajícím příslušné sekce. V případě
zájmu o tuto formu komerční účasti zašlete, prosím, vyplněnou přihlášku sekretariátu
České slévárenské společnosti nejpozději do 24. 6. 2022. Do 15. 7. 2022 autor (autoři)
přihlášené přednášky obdrží vyrozumění o tom, zda byla přednáška akceptována
přípravným výborem 58. slévárenských dnů®. Do 30. 9. 2022 pak autor (autoři) zašle
odbornému garantovi 58. slévárenských dnů® plné znění přihlášené přednášky.
B/

DOPROVODNÁ VÝSTAVA
JEDNODUCHÝ MODUL (4 m2)
Kč 16 000,2
ROZŠÍŘENÝ MODUL (6 m )
Kč 24 000,DVOJITÝ MODUL (8 m2)
Kč 32 000,2
PRODLOUŽENÝ MODUL (10 m )
Kč 40 000,MAXIMÁLNÍ MODUL (12 m2)
Kč 48 000,VLASTNÍ PANELY
Kč 14 000,(přenosný výstavářský systém)
Vystavovatelé:
- mají hrazenu účast svých zástupců na 58. slévárenských dnech® včetně vstupenek
na společenský večer (počet zástupců je dán velikostí výstavní plochy – B I, B II a
B VI: 1 zástupce, B III: 2 zástupci, B IV a B V: 3 zástupci)
- mají možnost nákupu vstupenek na společenský večer pro své hosty v ceně 1 200,Kč/osobu včetně DPH.
BI
B II
B III
B IV
BV
B VI

Výstavní plocha bude předběžně rezervována po zaslání vyplněné přihlášky (on-line
nebo poštou na adresu České slévárenské společnosti) a váš výběr bude vyznačen
v přiloženém plánku. Jednotlivé plochy budou obsazovány na základě data přijetí
přihlášky. Přidělenou plochu vám organizátor oznámí písemně.
C/

REKLAMA
CI

Vložení reklamního letáku (1 ks A4)
do konferenčních materiálů

Kč 5 000,-

Poznámka: K uvedeným cenám bude připočteno 21 % DPH.
Přihlášku s požadavky ke komerční účasti firem zašlete na adresu:
Česká slévárenská společnost, z.s.
Mgr. František Urbánek – tajemník
Divadelní 614/6
602 00 Brno
Tel.: +420 542 214 481, mobil: +420 603 342 176
E-mail: slevarenska@volny.cz

TERMÍNY
A/

Přednáška
autor (autoři), název, anotace, kontakty:
kompletní text:

do 30. 6. 2022
do 30. 9. 2022

B/

Doprovodná výstava:
co nejdříve
Přihlášku k účasti na doprovodné výstavě doporučujeme zaslat co nejdříve včetně
preferencí výběru stánku. Postup zaplňování výstavní plochy bude uveřejňován
v periodiku Slévárenské listy a na internetových stránkách 58. SD.

C/

Reklama:
do 31. 10. 2022
Reklamní letáky v počtu 260 kusů zašlete poštou na adresu odborného garanta doc. Ing.
Antonína Záděry, Ph.D.

Ubytování:
do 1. 11. 2022
Ubytování účastníků 58. SD je rezervováno v hotelu AVANTI, Střední 549/61, Brno,
v jednolůžkových, dvoulůžkových a třílůžkových pokojích za zvýhodněných podmínek.
Přihláška k rezervaci ubytování je součástí přihlášky k účasti. Ubytování objednávejte do 1. 11.
2022. Po tomto datu se rezervace ruší a ubytování nelze zaručit.
Ceny za ubytování:
Jednolůžkový pokoj
Kč 1 500,-/1 osoba/noc
Jednolůžkový pokoj Premium
Kč 1 700,-/1 osoba/noc
Dvoulůžkový pokoj
Kč 1 800,-/2 osoby/noc
Dvoulůžkový pokoj Premium
Kč 2 000,-/2 osoby/noc
Apartmá
Kč 2 000,-/2 osoby/noc
Třílůžkový pokoj (2 + přistýlka)
Kč 2 100,-/3 osoby/noc
Uvedené ceny jsou včetně DPH, snídaně formou bufetu a parkovného. Po předchozí domluvě
mohou hosté zdarma využít hotelové wellness. Cena za ubytování není součástí vložného,
tyto náklady si hradí účastníci sami v recepci hotelu.
DALŠÍ INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY
• Stravování je zajištěno dle programu v restauraci hotelu AVANTI.
• Společenský večer s rautem a hudebním programem bude v sálech hotelu AVANTI dne 8.
11. 2022 od 20 do 24 hodin. Vystavovatelé mají možnost přikoupit si vstupenky pro účast
svých hostů pouze na společenském večeru za 1 200,- Kč/osobu včetně DPH.
• Audiovizuální technika: přednášející budou mít k dispozici dataprojektor a notebook.
Přednášky, prosím, odevzdávejte v dostatečném časovém předstihu obsluze audiovizuální
techniky v sálech.
INFORMACE – KONTAKTY
Odborný garant 58. slévárenských dnů®
doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D.
VUT, FSI, Odbor slévárenství
Technická 2896/2, 616 69 Brno
Tel.: +420 541 142 656
Mobil: +420 737 542 333
E-mail: zadera@fme.vutbr.cz

Česká slévárenská společnost, z.s.
Mgr. František Urbánek, tajemník
Divadelní 614/6
602 00 Brno
Tel.: +420 542 214 481
Mobil: +420 603 342 176
slevarenska@volny.cz

Plán doprovodné výstavy

Poznámky:
- Plochy S1, S18 a S19 (vyznačené čárkovaně) se nabízejí pouze jako volné plochy pro
instalaci vlastních panelů (přenosný výstavářský systém – varianta B VI).
- Sousedící stánky je možné propojit a odstraněním příčky vytvořit jeden velký stánek.
- V případě stánků je cena výstavní plochy násobkem sazby 4 000,- Kč + 21 % DPH/1 m2.

Specifikace stánků
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18
S19
S20
S21

– volná plocha bez stánku, pouze 1 zadní panel
– rozšířený modul (3 x 2 m = 6 m2)
– jednoduchý modul (2 x 2 m = 4 m2)
– rozšířený modul (3 x 2 m = 6 m2)
– rozšířený modul (3 x 2 m = 6 m2)
– rozšířený modul (3 x 2 m = 6 m2)
– jednoduchý modul (2 x 2 m = 4 m2)
– rozšířený modul (3 x 2 m = 6 m2)
– rozšířený modul (3 x 2 m = 6 m2)
– rozšířený modul (3 x 2 m = 6 m2)
– jednoduchý modul (2 x 2 m = 4 m2)
– rozšířený modul (3 x 2 m = 6 m2)
– rozšířený modul (3 x 2 m = 6 m2)
– rozšířený modul (3 x 2 m = 6 m2)
– rozšířený modul (3 x 2 m = 6 m2)
– rozšířený modul (3 x 2 m = 6 m2)
– jednoduchý modul (2 x 2 m = 4 m2)
– volná plocha bez stánku
– volná plocha bez stánku
– jednoduchý modul (2 x 2 m = 4 m2)
– jednoduchý modul (2 x 2 m = 4 m2)

14.000,- Kč + 21 % DPH
24.000,- Kč + 21 % DPH
16.000,- Kč + 21 % DPH
24.000,- Kč + 21 % DPH
24.000,- Kč + 21 % DPH
24.000,- Kč + 21 % DPH
16.000,- Kč + 21 % DPH
24.000,- Kč + 21 % DPH
24.000,- Kč + 21 % DPH
24.000,- Kč + 21 % DPH
16.000,- Kč + 21 % DPH
24.000,- Kč + 21 % DPH
24.000,- Kč + 21 % DPH
24.000,- Kč + 21 % DPH
24.000,- Kč + 21 % DPH
24.000,- Kč + 21 % DPH
16.000,- Kč + 21 % DPH
14.000,- Kč + 21 % DPH
14.000,- Kč + 21 % DPH
16.000,- Kč + 21 % DPH
16.000,- Kč + 21 % DPH

Aktuální rezervace stánků (stav k 22. 6. 2022)
Firma
ASK Chemicals Czech s.r.o.
DETYCON Solutions s.r.o. + JAMES DURRANS GmbH
G&G filtration CZ, s.r.o.
Hüttenes-Albertus CZ s.r.o.
HWS – Eirich
JUNKER Industrial Equipment s.r.o.
LANIK s.r.o.
Linde Gas a.s.
Z-MODEL, spol. s r.o.

č. stánku
S16
S10
S13
S9
S19
S14
S8
S20
S2

PŘIHLÁŠKA
ke komerční účasti na 58. slévárenských dnech®
8. – 9. listopadu 2022, hotel AVANTI, Brno
•

A/ Přednáška

□ AI

□ AII

(označte křížkem)

Název:
………………………………………………………………………………...............................................
………………………………………………………………………………...............................................
Autor (autoři):
………………………………………………………………………………...............................................
Anotace:
………………………………………………………………………………...............................................
………………………………………………………………………………...............................................
………………………………………………………………………………...............................................
……………………………………………………………………………...................................................
………………………………………………………………………………...............................................
………………………………………………………………………………...............................................
Adresa pro korespondenci:
………………………………………………………………………………...............................................
………………………………………………………………………………...............................................
………………………………………………………………………………...............................................
IČ: ………………………………………..

DIČ: …………………………………...

Tel.: ……………………………..……..

Mobil: …………………………………

E-mail: ……………………………………………………………………………………………………..

•

B/ Doprovodná výstava

□ BI

□ B II

□ B III □ B IV

□BV

□ B VI

(označte)

Žádáme o rezervaci – dle plánku – stánek č.: ………………………………..
alternativa: …………………......................

□ ano □ ne

Objednáváme přívod el. proudu:

(označte)

Firma:
……………………………………………………………...........................................................................
Adresa pro korespondenci:
………………………………………………………………………………...............................................
………………………………………………………………………………...............................................
IČ: ………………………………………..

DIČ: …………………………………...

Tel.: ……………………………..……..

Mobil: …………………………………

E-mail: ……………………………………………………………………………………………………..
•

C/ Reklama

□CI

(označte)

Firma:
……………………………………………………………...........................................................................
Adresa pro korespondenci:
………………………………………………………………………………...............................................
………………………………………………………………………………...............................................
………………………………………………………………………………...............................................
IČ: ………………………………………..

DIČ: …………………………………...

Tel.: ……………………………..……..

Mobil: …………………………………

E-mail: ……………………………………………………………………………………………………..

V případě, že se liší vaše adresa pro korespondenci od adresy pro fakturaci, prosíme, doplňte.
Adresa pro fakturaci:
………………………………………………………………………………...............................................
………………………………………………………………………………...............................................
………………………………………………………………………………...............................................
IČ: ………………………………………..

DIČ: …………………………………...

Tel.: ……………………………..………..

Mobil: …………………………………

E-mail: ……………………………………………………………………………………………………..

•

Objednávka ubytování (požadovanou rezervaci označte):
ze 7. na 8. 11. 2022

□

Jména ubytovaných:

z 8. na 9. 11. 2022

□

………………………………………………………...............
………………………………………………………………...
………………………………………………………………...

Velikost a typ požadovaného pokoje:
•

………………………………………………………………...

Potvrzení přihlášky

Potvrzuji správnost uvedených údajů.
Datum:

…………………………………………

Podpis (příp. razítko):

…………………………………………

