
 

CENNÍK  A PRAVIDLÁ  POSKYTNUTÝCH  SLUŽIEB  ORGANIZÁTORA   

pre 

konferenciu s medzinárodnou účasťou   ECO & ENERGY  Innovation 

poriadanú dňa 16. – 17.03.2020 

Hotel Gloria Palac Košice 
 

Organizátor:                 Národný  energetický  klaster  NEK 

Odborný garant:             Slovenská  inovačná  a  energetická  agentúra  SIEA 

Partneri:                    Slovenská  komora  stavebných  inžinierov  SKSI 

                                           Technická univerzita v Košiciach 

                                           Národná  recyklačná  agentúra  Slovensko  NARA – SK 

 

 

1. Počas realizácie konferencie  je umožnené významným organizáciám, partnerom a podnikateľským 

subjektom  prezentovanie vlastných programov, produktov a služieb, ako aj priama komunikácia s účastníkmi 

konferencie a hosťami a individuálne konzultácie, s cieľom zlepšiť a zintenzívniť  vzájomné odborné vzťahy 

a informácie. 

2.   Organizátor poskytuje záujemcom o prezentáciu inštaláciu konkrétne vymedzeného priestoru vo vstupnom 

foyeri pri rokovacích sálach konferencie počas dní rokovania v rámci sprievodnej výstavy prezentácií 

a produktov Energofutura. 

3.  Organizátor inštaluje podľa požiadaviek a doručených boxov a banerov príslušné propagačné zariadenia, 

stolíky a stojany, ako aj zabezpečí sociálny servis a prístup do všetkých priestorov rokovania konferencie v rámci 

sekcií, panelových diskusií a hlavného programu. 

4.   Pre účelnosť a priestorové riešenie vystavených boxov a stánkov jednotlivých prezentátorov je možné počas 

konferencie prenajať plochu á 9 m2 v cene služby á 2990,00 €, respektíve samostatný výstavný baner na ploche 

zaujatia 1,5 m2 v cene á 1000,00 €.   

5.  Zároveň je v rámci uvedeného poskytnutého rozsahu služieb zo strany organizátora zabezpečené 

samostatné prezentovanie informácií, loga a mena prezentátora, v časoch medzi prednáškami a počas 

prestávok rokovania a to vo všetkých miestnostiach konferencie, ako aj technické a sociálne zázemie pre 

pracovníkov organizácie prezentátorov. 

6.      Organizátor nie je platcom dph. 

7.     Záujemca si objedná predmetné zabezpečenie služby najneskôr do 12.03.2020 formou objednávky 

zaslanej na dole uvedenú mailovú adresu organizátora a následne po obdŕžaní faktúry organizátora je mu 

umožnené dodať a prihlásiť k inštalácii ním zabezpečené propagačné nástroje a predmety najneskôr do 

15.03.2020 do 19.00 hod na miesto konania konferencie. 

 

Organizátor – poskytovateľ služby:  Národný energetický klaster NEK, Záhradnícka č. 72, 821 08 Bratislava – 

Ružinov, IČO: 45738033, DIČ: 2023470108 

Záujemcovia o bližšie informácie a prezentáciu svojej organizácie  majú možnosť dopytovať sa a registrovať na mailovej 

adrese: info@nek.sk  , organizačný garant konferencie:  Ing. Tomáš Novotný, Ph.D., MBA  00421 910 961 141, 

organizačný manažér :  Ing. Ján Marcin, MBA, tel.: 0915 235 009;  , resp. na poštovej adrese: Záhradnícka č. 72, 821 08 

Bratislava. 
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