NAROČILNICA

za sodelovanje na regionalnih
Kariernih sejmih MojeDelo.com 2020

Podatki naročnika:
Uradni naziv naročnika:
Ulica, hišna številka:
Poštna številka in kraj:
Davčna številka:
Odgovorna oseba:
Kontaktna oseba:
Funkcija kontaktne osebe:
Telefonska št. kontaktne osebe:
E-naslov:
Da, seznanjeni smo s splošnimi pogoji o sodelovanju in uporabi portala MojeDelo.com.

Kariernega sejma MojeDelo.com se želimo udeležiti v (primerno označite):
Novo mesto, 07. 05. 2020
Nova Gorica, 20. 05. 2020
Maribor, 04. 06. 2020
Koper, november 2020

Styria digital marketplaces, d.o.o.

|

T: +386 1 51 35 700

|

T: +386 40 191 393

|

E-mail: podpora@mojedelo.com

Razstavni prostor:
Oblika predstavitve (obkrožite):

DELODAJALEC

DRUGO

Cena razstavnega prostora………………………………………………………………..……………………………………..…………………………..………..600 € + DDV

Predavanje:
Predavnje 45 min.
Cena predavanja……………………………………..……………………………………..……………………………………..…………………………………………..350 € + DDV

V primeru, da nobena možnost ne ustreza vašim potrebam, kontaktirajte MojeDelo.com in za vas bomo izdelali
prilagojeno ponudbo.
V zakup razstavnega prostora so brez doplačila vključeni predstavitev podjetja na spletni strani sejma, predstavitev
podjetja v izbranih medijih, intenzivno promocijo preko e-pošte na bazo primernih kandidatov, vključitev v tloris sejma in
navedba podjetja v sejemskem vodniku.

Potrdilo in podpis:
PLAČILO
Po prejetju naročilnice bo organizator izdal račun za 30 % vrednosti naročila, kar se šteje kot potrditev naročila. Za
preostalih 70 % vrednosti naročila bo organizator izstavil račun po dogodku, razen če je s pogodbo dogovorjeno drugače.
Račun za morebitno dodatno opremo bo izstavljen tri dni po dogodku.
ODPOVEDNI ROK
Razstavljalec lahko sejem odpove v pisni obliki. V primeru odpovedi več kot 60 dni pred dogodkom je obvezan plačati
30 % celotne vrednosti naročila. V primeru odpovedi od 30 do 60 dni pred dogodkom je obvezan plačati 50 % celotne
vrednosti naročila. V primeru odpovedi manj kot 30 dni pred dogodkom je obvezan plačati celotno vrednost naročila.
Čitljivo izpolnjeno in podpisano naročilnico pošljite na Styria digital marketplaces, d.o.o., Verovškova ulica 55, 1000
Ljubljana ali v elektronski obliki na e-mail vašega skrbnika.

Organizator in izvajalec:
Styria digital marketplaces, d.o.o.,
Verovškova 55, 1000 Ljubljana
T: +386 1 51 35 700,
F: +386 1 4201 659

Kraj in datum: ___________________________

Styria digital marketplaces, d.o.o.

|

Žig podjetja: 

T: +386 1 51 35 700

Podpis: ______________________

|

T: +386 40 191 393

|

E-mail: podpora@mojedelo.com

