
KONFERENCE BIOMETRIE
17. - 19. října 2018

PŘIHLÁŠKA 

Organizace E-mail

Titul, jméno, příjmení Telefon/mobil

KONTAKT

Země DIČ

Odvětví Webová adresa

Adresa

Vyplňte, prosím, přihlášku hůlkovým písmem. 

POTVRZENÍ ZÁVAZNÉ OBJEDNÁVKY
Titul, jméno, příjmeníÚčastník konference souhlasí s podmínkami účasti a potvrzuje svým podpisem.  

Pozice

Razítko a podpis oprávněné osoby

Místo a datum

Generální partner 250 000 Kč
Partner  150 000 Kč
Partner s prezentací  
a Tablem Topem    50 000 Kč

Partner s Tablem Topem  30 000 Kč
Partner s prezentací 37 500 Kč

Průkaz totožnosti Číslo průkazu

Město, PSČ

FORMA ÚČASTI:

SOUHLAS S POUŽITÍM UVEDENÝCH ÚDAJŮ PODLE ZÁKONA NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ: Uvedením těchto údajů souhlasíte s jejich použitím společností 
Progres Partners Advertising s.r.o. pro účely propagace Future Forces Forum. Tento souhlas můžete kdykoli zrušit oznámením na info@natoexhibition.org. Po zrušení 
souhlasu už Vaše údaje nesmějí být používány. 

INSTRUKCE K PLATBĚ - Registrační poplatek prosím uhraďte prostřednictvím bankovního převodu. Platba kreditní kartou během registrace není možná. Číslo bankovního 
účtu: 400081583/0300 (IBAN: CZ6203000000000400081583) SWIFT (BIC): CEKOCZPP. Na základě přihlášky Vám bude zaslána zálohová faktura prostřednictvím emailu. 
Po její úhradě Vám bude zaslán daňový doklad. Abyste se vyhnuli nepříjemnostem spojeným s pozdní platbou, prosíme o úhradu faktury nejpozději v den její splatnosti. 
Registrace je platná pouze na základě úhrady. Děkujeme za pochopení. 

Všechny uvedené ceny jsou bez 21% DPH. 

Partner tématu dne 62 500 Kč

Partner služeb 25 000 Kč

Jednodenní vstup na všechny odborné akce vč. katalogu 1 750 Kč
Dvoudenní vstup na všechny odborné akce vč. katalogu  3 000 Kč
Třídenní vstup na všechny odborné akce vč. katalogu  3 000 Kč

REGISTRACE POSLUCHAČE:

Registraci je nutné provést online na    
www.future-forces-forum.org/events/registration

DALŠÍ POŽADAVKY

Ceny včetně DPH.



VŠEOBECNÉ PODMÍNKY
Následující podmínky jsou platné pro konferenci Biometrie. Odesláním registračního formuláře se účastníci 
konference zavazují řídit se těmito podmínkami. 

POŘADATEL
Pořadatelem konference je Mezinárodní koordinační centrum, Progres Partners Advertising, s.r.o., Opletalova 55, 
110 00 Praha. 

REGISTRACE
Registrace na konferenci musí být provedena prostřednictvím přihlášky nebo online registračního systému. Účastníci 
obdrží potvrzení registrace. Pokud neobdržíte potvrzení, pošlete, prosím, e-mail na registration@future-forces-forum.
org. Registrace bude platná po uhrazení registračního poplatku. Prosíme o neprodlené oznámení jakýchkoli změn 
registrace. 

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
Vstupné na konferenci musí být uhrazeno v plné výši před zahájením konference. V opačném případě nebude 
vstup na konferenci povolen. 
Odesláním vyplněného formuláře souhlasíte s podmínkami účasti. 

STORNOVACÍ PODMÍNKY
Zrušení registrace na konferenci bude možné zasláním zprávy na e-mail: registration@future-forces-forum.org 
Storno poplatek do 12. 9. 2018:  vrácení 100 % ceny 
Storno poplatek mezi 12. až 20. 9. 2018:  vrácení 50 % ceny 
Storno poplatek mezi 21. až 30. 9. 2018:  vrácení 30 % ceny 
Storno poplatek po 1. 10. 2018:  bez náhrady

POJIŠTĚNÍ
Pořadatel není odpovědný za ztrátu, zničení nebo poškození jakéhokoli majetku, patřícího partnerům konference*, 
a to bez ohledu na to, zda došlo k tomuto poškození před, v průběhu nebo po skončení akce. Doporučujeme 
partnerům konference* pro tento účel uzavřít pojištění.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Partner konference* poskytne potřebnou součinnost tak, aby pořadatel mohl řádně splnit své organizační povinnosti. 
Partner konference* může uplatnit reklamaci za práce a služby poskytnuté pořadatelem u zodpovědného 
pracovníka bez zbytečného odkladu, a to nejpozději do ukončení akce. Jinak jeho právo zaniká.

ZRUŠENÍ KONFERENCE
Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit konferenci v případě jakékoliv nepředvídatelné události/vyšší moci. Zrušení 
musí pořadatel oznámit účastníkům konference** neprodleně. Veškeré závazky vzniklé pořadateli z uzavřené 
smlouvy o účasti tímto zanikají. Účastníci konference** nemají v tomto případě nárok na náhradu škody. Pořadatel 
je oprávněn ponechat si přiměřenou část plateb uhrazených účastníkem konference**. 

*) Partner konference: specifikace viz 3. str. 
**) Účastník konference: Posluchač + Partner konference

KONFERENCE BIOMETRIE



KONFERENCE BIOMETRIE

Partnerské podmínky

  Generální partner:  250 000 Kč    
 

Propagace
• Prezentace na konferenci ve VIP bloku (20 min.)
• Prezentace na konferenci v odborném bloku (30 min.)
• Možnost distribuce firemních materiálů každému účastníkovi 

konference
• Možnost umístit firemní roll-up u hlavního vchodu FFF/FF18, konfe-

renční místnosti, FFF/FF18 galavečera
• Možnost umístění firemních materiálů na registraci a informacích
• Logo na propagační stěně konferenčního sálu (top pozice)
• Logo na konferenčních průkazech přednášejících i posluchačů (top 

pozice)
• Logo na účastnických registračních dokumentech (top pozice)
• Logo na všech reklamních materiálech konference
• Logo v FFF/FF18 e-zpravodaji
• Logo na projekci během přestávek mezi přednáškami
• Firemní prezentace na LCD obrazovkách ve foyer
• Reklamní banner u hlavního vchodu FFF/FF18
• Reklamní billboard uvnitř areálu výstaviště
• Webový banner a logo na oficiálních stránkách konference (top 

pozice)
• Webový banner a logo na domovské stránce FFF/FF18 (top pozice)
• On-line profil na oficiálních stránkách FFF/FF18
• Zápis do oficiálního konferenčního katalogu (vč. elektronické verze)
• Dvě strany inzerce v oficiálním konferenčním katalogu (vč. elektro-

nické verze)
• Dvě strany PR v oficiálním konferenčním katalogu
• Jedna strana PR/inzerce v oficiálním FFF/FF18 katalogu  

Služby
• Možnost využití FFF/FF18 business lounge, kapacita cca 20 míst
• Neformální setkání s VIP hosty FFF/FF18 pro dva zástupce společ-

nosti
• Možnost využít dopravu zdarma z hotelu na výstaviště a zpět (max. 

1x denně pro 4 osoby)
• 8x vstup na konferenci
• 4x VIP vstup na FFF/FF18 galavečer
• 2x Table-top prezentace
• 1x prezentace v rámci VIP Session
• 2x firemní prezentace (20 min.)

   Partner: 150 000 Kč

Propagace
• Prezentace v rámci odborného bloku (30 min.)
• Možnost distribuce firemních materiálů účastníkům konference
• Možnost umístit firemní roll-up u hlavního vchodu FFF/FF18, konferenčního 

sálu, FFF/FF18 galavečera 
• Možnost distribuce reklamních materiálů na infopultech
• Logo na propagační stěně v konferenčním sálu
• Logo na konferenčních průkazech přednášejících i posluchačů 
• Logo na účastnických registračních dokumentech
•  Logo v FFF/FF18 e-zpravodaji
• Webový banner a logo na oficiálních stránkách konference
• On-line profil na oficiálních stránkách FFF/FF18
• Zápis v oficiálním konferenčním katalogu 
• Jedna strana inzerce v oficiálním konferenční katalogu (vč. elektronické verze)
• 1/2 strany PR v oficiálním konferenčním  katalogu 
• 1/2 strany PR/inzerce v oficiálním FFF/FF18 katalogu  

Služby
• 5x vstup na konferenci
• 2x VIP vstup na FFF/FF18 galavečer
• 1x Table-top prezentace
• 1x firemní prezentace (20 min.)

    Partner s prezentací:   37 500 Kč

• 1x firemní prezentace (20 min.)
• 1x jednodenní vstup na konferenci
• 50% sleva na další vstupy na konferenci
• Zápis v oficiálním konferenčním katalogu

    Partner s Tablem Topem:  30 000 Kč

• Table Top prezentace (prostor 4 m2, stůl 1x2 m, 2x židle, el. přívod, Wi-Fi 
připojení)

• Zápis v oficiálním konferenčním katalogu

    Partner s prezentací a Tablem Topem:  50 000 Kč 

   Partner tématu dne:       62 500 Kč 

Propagace
• Možnost distribuce firemních materiálů každému účastníkovi konference
• Možnost umístit firemní roll-up u hlavního vchodu FFF/FF18, konferenční 

mistnosti, FFF/FF18 galavečera 
• Možnost distribuce reklamních materiálů na infopultech
• Webový banner a logo na oficiálních stránkách konference
• On-line profil na oficiálních stránkách FFF/FF18
• Zápis v oficiálním konferenčním a FFF/FF18 katalogu
• 1/4 strany inzerce v oficiálním konferenčním katalogu (vč. elektronické 

verze) 
• 1/4 strana PR v oficiálním konferenčním  katalogu 
• 1/4 strany PR/inzerce v oficiálním FFF/FF18 katalogu  
• Logo v FFF/FF18 e-zpravodaji 

Služby
• 1x VIP vstup na FFF/FF18 galavečer 
• 2x vstup na konferenci
• 1x firemní prezentace (20 min.)

Partner služeb:                                                         25 000 Kč 

Propagace
• Možnost umístit firemní roll-up u hlavního vchodu FFF/FF18, konferenčního 

sálu, FFF/FF18 galavečera  (top pozice)
• Možnost distribuce reklamních materiálů na registracích a infopultech
• Webový banner a logo na oficiálních stránkách konference
• 1/4 strany inzerce v oficiálním konferenčním  katalogu (vč. elektronické verze)
• 1/4 strany PR v oficiálním konferenčním katalogu
• 1/4 strany PR/inzerce v oficiálním FFF/FF18 katalogu 

Služby
• 1x VIP vstup na FFF/FF18 galavečer
• 1x vstup na konferenci

Velikost a umístění firemního loga a webového banneru je dáno zvoleným typem partnerství. 

VŠECHNY UVEDENÉ CENY JSOU BEZ DPH.

www.future-forces-forum.org


