V Praze dne 9.1.2017

Milí přátelé Zlaté pecky, Vážení partneři,

Blíží se slavnostní večer předávání cen XXII. ročník soutěže kreativity v reklamě Prima Zlatá pecka 2016!
Dovolujeme si Vás pozvat na slavnostní galavečer předávání cen vítězům soutěže kreativity v reklamě Prima Zlatá
pecka 2016, kterým Vás spolu se zajímavými hosty provede pevností Boyard Jakub Kohák alias otec Fura.
REGISTRACE od 23.01.2017 – 20.02.2017 | KAŽDÝ HOST MUSÍ BÝT ZAREGISTROVÁN.
http://www.acra-mk.cz

Kapacita sálu je omezena.

a) Cena vstupenky: Kč 700,- bez DPH (platba pouze bezhotovostně převodem na účet pořadatele) a zakoupit ji lze
vyplněním registračního formuláře.
b) Partneři a VIP hosté mají vstup ZDARMA (Počet volných vstupů se řídí uzavřenou smlouvou). Lze doobjednat
vstupenky nad rámec smlouvy za standardní cenu. Prezentace partnerů a VIP hostů při vstupu do klubu Lávka se bude
provádět pouze na základě jména z online registrace. Je důležité, abyste každého hosta přihlásili jmenovitě!
c) Soutěžící/přihlašovatelé exponátů do soutěže mají počet vstupů daný podle počtu obdržených daňových dokladů
(1 daňový doklad = 1 vstup zdarma. Do kolonky poznámka napište číslo dokladu). Je důležité, abyste každého hosta
přihlásili jmenovitě!
Po odeslání vyplněného registračního formuláře obdržíte do 2 pracovních dnů na uvedený e-mail proforma fakturu a
následně po uhrazení daňový doklad a vstupenku na jméno.
V den konání 22.02.2017 od 16:30 u vstupu do prostorů klubu Lávka proti vstupence obdržíte identifikační náramek, který
Vám umožní vstup do sálu a na raut.
PROGRAM VEČERA 22. února 2017 v klubu Lávka:
16:30 | registrace hostů na galavečer Prima Zlatá pecka 2016
17:00 | zahájení slavnostního galavečera Prima Zlatá pecka 2016
19:00 | slavnostní raut
Změna programu vyhrazena

Připomeňte si Prima Zlatou pecku z minulého roku:
https://www.youtube.com/user/ACRAprodukce

Více informací na: http://www.acra-mk.cz/
Těšíme se na setkání s Vámi!
Marcela Flanderková
za pořadatele soutěže Prima Zlatá pecka 2016
Asociace českých reklamních agentur a marketingové komunikace
hotline: 606 649 210, 272 661 061
marcela.flanderkova@acra-mk.cz

