
Multidisciplinární přístup v péči (nejen) o nohy diabetiků  

1.–2.10. 2021 

Pokyny k registraci firmy a objednávky stánku na kongres: 

1. Zaregistrujte svou firmu do systému objednávek na www.cerna-louka.cz  

- Kliknete na tlačítko PŘIHLÁSIT SE (v pravém horním rohu stránky) 

- Do rámečku PŘIHLÁŠENÍ VYSTAVUJÍCÍHO kliknete na ZAREGISTRUJTE SE ZDE (viz obrázek) 

 
- Vyplníte registrační formulář a pak dále přejdete na vyplnění objednávky stánku 

 

2. Objednávejte prezentační stánek 

- V přehledu pořádaných akcí vyhledáte Multidisciplinární přístup … a kliknete na 

VYTVOŘIT NOVOU PŘIHLÁŠKU  

 

- 1. Doplníte kontaktní email pro zasílání faktur, zkontrolujete základní údaje, pokud vám 

některá z položek chybí nebo jste našli chybu, kterou sami nemůžete opravit, kontaktujte 

Janu Jílkovou jana.jilkova@cerna-louka.cz  

 

- 2. Objednávka plochy a stavby stánku: 

Pokud nemáte jiné požadavky, než je objednávka stánku 3x2m, postupujte takto: 

Výstavní plocha: 3x2 m, celkem 6 m2 a cena celkem 9 756,- 

Stavba expozice: nevyplňujete 

Typové stánky: nevyplňujete  

Individuální typ expozice: nevyplňujete 

ULOŽIT KROK 2 A PŘEJÍT DÁLE 

 

- 3. Objednávka vybavení: 

V ceně je zahrnuto (toto zaškrtnete v objednávce, cokoli navíc je již zpoplatněno) 

Pult 1 ks (690 Kč), židle 2 ks (320 Kč), barová židle 1 ks (500 Kč) a stůl 1 ks (234 Kč)  

http://www.cerna-louka.cz/
mailto:jana.jilkova@cerna-louka.cz


 
ULOŽIT KROK 3 A PŘEJÍT DÁLE 

 

- 4. Objednávka služeb: 

V ceně je zahrnuto (toto zaškrtnete v objednávce, cokoli navíc je již zpoplatněno) 

Přívod 230 V do 3,5 kW / 1 zásuvka (1900 Kč), Bodové osvětlení 2ks (600 Kč), grafika na 

límec čelní 500 Kč (logo a název firmy).  

 
ULOŽIT KROK 4 A PŘEJÍT DÁLE 

- 5. Objednávka ostatní: 

Podklady pro propagaci slouží jako podklad k prezentaci na sociálních sítích a do 

kongresového katalogu.  

Logo – prosím o nahrání loga v křivkách, s nímž lze pracovat ve vysoké kvalitě 

V závěrečném sumáři budete mít celkovou cenu za stánek a s tím spojené služby 15 000 Kč, 

v případě, že jste si neobjednávali položky nad rámec výše uvedených položek.  

V případě, že budete požadovat menší stánek 2x2 m, v úvodu zvolíte výstavní plochu 2x2 m a vyjde 

vám cena 6 504 Kč, vynecháte položku barová židle a pult; v závěrečném sumáři pak bude celková 

cena 10 558 Kč.  

Objednávku/přihlášku uložíte a odešlete.  



Objednávka/přihláška pak projde schvalovacím procesem, během něhož se řeší případná doplnění, 

nesrovnalosti a doobjednávky.  

Schválená objednávka/přihláška je závazná a vyplývá z ní závazek účastnit se akce, v případě zrušení 

pak storno podmínky. Více informací v dokumentu Účastnické podmínky.  

Nejpozději 2 týdny před konáním akce obdržíte fakturu na email uvedený v objednávce.  

 

V případě dotazů a nejasností se obracejte na: Jana Jílková, jana.jilkova@cerna-louka.cz. 

https://www.cerna-louka.cz/doc/ucastnicke_podminky.pdf
mailto:jana.jilkova@cerna-louka.cz

