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Prezentace exponátů
v sekci Najdete na veletrhu

Vystavovatel / spoluvystavovatel __________________________________________________________________________________________

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

BONUSOVÁ PROPAGACE NA WEBU
Sekce Najdete na veletrhu na webových stránkách www.forboat.cz jsou ideálním prostorem k uveřejnění zajímavých exponátů,
nových technologií či informací o nabízených službách, které budete ve svých expozicích prezentovat. Jako vystavovatelé i spoluvystavovatelé můžete představit své novinky a exponáty ještě před začátkem veletrhu. Poskytnuté informace budou využity také v rámci
PR kampaně. Tato prezentace je v rámci účasti na veletrhu ZDARMA a návštěvník nalezne informace na webu jak v sekci Novinky, tak
i v seznamu vystavovatelů přímo u kontaktních informací vystavovatele.
Ukázka:
Firma Marine představí novinku - motorový člun Crownline 275 SS
Firma Marine s.r.o. je přímým dovozcem lodí Crownline se smlouvou na distributora a zastoupením pro ČR, provádí velko i maloobchodní prodej a autorizovaný záruční i pozáruční servis. Elegantní
laminátové čluny, originální design, komfortní výbava, skvělé jízdní vlastnosti, silné vestavěné motory.
Lodě sportovní a turistické s velkou plochou paluby a lodě na vícedenní výlety, s obytnou kajutou
a dalším příslušenstvím s bohatými možnosti doplnění vybavení.
Více na www.marine.cz

Název vystavovaného výrobku / technologie / služby (max. 80 znaků):
_
_

Popis exponátu / technologie / služby (max. 800 znaků) – charakteristika vlastností, uplatnění na trhu, přednosti:
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

Web (odkaz na podrobnou stránku s výrobkem):
Obrázek / fotografie: prosím zašlete v příloze – formát jpg, min. šířka 800 px
Souhlas s užitím obrázku/fotografie
Odesílatel příspěvku zasláním obrázku/fotografie potvrzuje, že zveřejněním nebudou neoprávněně zasažena autorská ani jiná práva či
oprávněné zájmy třetích osob. Odesílatel uděluje ABF, a.s., IČ 63080575 nevýhradní licenci k užití obrázku/fotografie ke všem způsobům
jejich užití, v neomezeném rozsahu a s právem poskytnout podlicenci. Licence je udělována pro území ČR, na dobu trvání majetkových
autorských práv a bez množstevního omezení. V rámci užití obrázku/fotografie je ABF, a.s. oprávněna je užít vcelku nebo jejich část, nejen
v jejich původní podobě, ale i v upravené podobě, spojením s jinými autorskými díly i s textem, obrazem, fotografií, obrazovým záznamem
nebo zvukem. V případě, že by užitím obrázku/fotografie byla poškozena jakákoliv práva třetích osob, zavazuje se Odesílatel nahradit
nároky třetích osob vzniklé z takového poškození.
Odesílatel příspěvku
Kontaktní osoba _______________________________________________________________________________________
Tel./mobil ______________________________________ E-mail ________________________________________________
Formulář, prosím, vyplňte elektronicky a zašlete na novotna@abf.cz včetně přílohy (obrázku / fotografie).

