Obchodní společnost: ABF, a.s.
Sídlo: Beranových 667, 199 00 Praha 9 – Letňany
Pracoviště, korespondenční adresa: Dělnická 12, 170 00 Praha 7 – Holešovice
IČ: 63080575, DIČ: CZ63080575
Zapsaná: u MS v Praze, oddíl B, vložka 3309
Bankovní spojení: Expobank CZ a.s., č. ú. 5085320005/4000
Tel.: +420 225 291 107
E-mail: forarch@abf.cz, internet: www.abf.cz, www.pvaexpo.cz
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Přihláška k účasti v MBM FOR ARCH 2019
PVA EXPO PRAHA, 17.–21. 9. 2019

Vystavovatel (obchodní jméno firmy): __________________________________________________________________________________________________

MATCHMAKING BUSINESS MEETINGS FOR ARCH 2019
Obchodní jednání s českými i evropskými podnikateli
20. 9. 2019, PVA EXPO PRAHA, Kongresový sál, Vstupní Hala II

Na www.forarch.cz/vystavovatel můžete stáhnout formulář vyplnitelný na počítači

MATCHMAKING BUSINESS MEETINGS = obchodní jednání = předem připravené obchodní schůzky podle Vašich požadavků. Partnery na jednání si vyberete z přihlášených firem. Účastí v MBM FOR ARCH 2019 zefektivníte svou účast na veletrhu, zajistíte si předem připravená jednání a zvýšíte propagaci Vašich výrobků a služeb.
Účast na obchodních jednáních je pro vystavovatele ZDARMA.
Českým firmám nabízíme bezplatné individuální konzultace na téma:
– Přeshraniční poskytování služeb a vysílání pracovníků – setkání s expertkou v tomto oboru
– Projekty Horizon 2020 zaměřené na úsporu energie a udržitelnou výstavbu
Využijte časově i finančně zajímavé příležitosti k získání nových obchodních kontaktů. Akce je jednodenní, schůzky trvají 20 minut – můžete uskutečnit až 15 jednání
a pozvat zajímavé partnery na Váš stánek.

Přihláška k účasti v MBM FOR ARCH 2019
20. 9. 2019, PVA EXPO PRAHA, Kongresový sál, Vstupní Hala II
Obchodní jméno ________________________________________________________________________ IČO ___________________________________
Sídlo* – ulice __________________________________________________________________________ DIČ ___________________________________
Město ___________________________________________________ PSČ ________________________ Stát __________________________________
Internet _____________________________________________________________________________________________________________________
Kontaktní osoba (pracovní pozice): _____________________________________________ Funkce ___________________________________________
Tel./mobil ________________________________________________ E-mail _____________________________________________________________
Počet zaměstnanců _____________________________________________________________________________________________________________
Máte zájem o celodenní, či pouze ranní či odpolední účast? _______________________________________________________________________________
Činnost firmy (detailní popis):
_
_
_
Typ spolupráce – nabízené výrobky/služby, poptávané výrobky/služby (detailní popis):
_
_
_
Registrační poplatky: účast zdarma

Kontakt: Eva Hrubešová, Enterprise Europe Network, tel.: +420 225 855 312, e-mail: eva.hrubesova@crr.cz, international@abf.cz

________________________________________________________		
datum, podpis za vystavovatele / zástupce vystavovatele, razítko

