Přihláška do soutěže

FOR GASTRO & HOTEL

uzávěrka přihlášky 31. 8. 2019

GRAND PRIX – SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ EXPONÁT / TECHNOLOGII

Přihlášku do soutěže zašlete nejpozději do 31. 8. 2019.

500 Kč/exponát

Informace budou využity v reklamní kampani veletrhu a uveřejněny na stránkách veletrhu.

Na for-g astr o.cz/vystavovatel můžete stáhnout formul ář v y pl ni tel ný na počí tači .

Technologie a vybavení

Potraviny a nápoje

Přihlašovatel (obchodní jméno): ___________________________________________________________________________
Kontaktní osoba: ______________________________________________________________________________________
Mobil: _____________________________________ E-mail: __________________________________________________
počet

Závazně přihlašujeme

exponát(y)* do soutěže GRAND PRIX za poplatek za přihlášení 500 Kč/ks + DPH.

1.
Název exponátu: _______________________________________________________________________________________
Výrobce a země původu: _________________________________________________________________________________
Popis exponátu (funkce, technické parametry, materiál, cena, dodací lhůta):

2.
Název exponátu: _______________________________________________________________________________________
Výrobce a země původu: _________________________________________________________________________________
Popis exponátu (funkce, technické parametry, materiál, cena, dodací lhůta):

V případě zájmu o přihlášení více exponátů nakopírujte, prosím, tento formulář.

S přihláškou zašlete fotografie v elektronické podobě v jpg., min. 1 kus.
Vyhlašovatelem soutěže je ABF, a.s.
Exponáty, technologie a služby budou prezentovány na veletrhu
v areálu PVA.
Základní kritéria:
Technické řešení, netradiční nápad, design, mimořádná kvalita
za přijatelnou cenu, ekologická hlediska, chemická a biologická
nezávadnost, energetická úspornost a obecné vlastnosti charakterizující šetrný vztah k životnímu prostředí, novinka na trhu,
praktické využití v gastronomii.
Za výrobce může s jeho souhlasem přihlásit do soutěže výrobek
i prodejní nebo dealerská organizace, která bude vystavovat na
veletrhu.
Porota udělí cenu GRAND PRIX.
Průběh hodnocení poroty je neveřejný.
Porota posuzuje parametry výrobků přímo na veletrhu.
Vyhlašovatel soutěže není povinen zdůvodňovat rozhodnutí
poroty. Proti rozhodnutí poroty není odvolání.

Účast v soutěži je zpoplatněna.
500 Kč + DPH za každý přihlášený exponát.
Výherce GRAND PRIX obdrží prestižní ocenění s hodnotným dárkem.
Výsledky soutěže budou vyhlášeny v rámci expozice AKC ČR v pátek 5. 10. v odpoledních hodinách
v HALE 7, sektor D.
Přihlášené exponáty budou po zahájení veletrhu označeny
v expozicích tištěnými cedulkami dodanými ABF, a.s.
Seznam vítězných exponátů bude zveřejněn v tiskové
zprávě, na webových stránkách veletrhu a také v závěrečné zprávě.
Přihlášené exponáty budou propagovány na stránkách
veletrhu a facebookových stránkách veletrhu.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo reagovat na technické
a organizační okolnosti, které mohou vést ke změnám
v termínech nebo průběhu soutěže. Všem přihlášeným
garantuje včasnou informovanost.

Všechny ceny jsou uváděny bez DPH.

		

________________________________________________________		

		

datum, podpis za objednatele, razítko

