
Součást skupiny Thomas Cook

Témata prezentace
• Představení nového katalogu Léto u moře 2014
• Seznámení s připravovanými katalogy Autem Evropou a Eurovíkendy
• Novinky v rezervačním systému TravelViewer
• Novinky v projektu Neckermann TEAM
• Soutěže o zajímavé ceny 3x iPad Apple Mini, zájezdy, Xbox 360 

a mnoho dalších
• Během prezentace Vám budou také k dipozici naši partneři, se kterými můžete probrat vaši 

spolupráci a nebo případně navázat novou

Občerstvení
• ranní občerstvení • oběd formou bohatého bufetu • ochutnávka řecké, bulharské a turecké kuchyně

Termín konání
• Úterý 26. 11. 2013
• Prezence účastníků od 9.00 h
• Začátek prezentace v 9.30 h
• Plánovaný konec prezentace cca v 15.00 h
• Poté možnost ZdArMA využít vstup do Aquaparku

Místo konání
• Aquapalace hotel Praha Čestlice • Parkování pro účastníky je ZdArMA v krytém parkovacím domě

Těšíme se na setkání s Vámi.

POzVánka na PrezenTaci 
kaTalOgu léTO u MOře 2014



Součást skupiny Thomas Cook

Závazná přihláška
na jednodenní prezentaci Neckermann Cestovní kanceláře pořádané dne 26. 11. 2013 
v Aquapalace hotelu v Praze Čestlicích.

Název CK/CA:  

Agenturní číslo: T 

Jméno účastníka:  

Telefon / email :  
prosíme vyplňte čitelně

Autobusová doprava na školení ZdArMA

závazně objednávám dopravu na prezentaci a zpět dle níže uvedených dispozic:
prosíme zatrhněte trasu, místo nástupu a vyplňte čitelně počet osob počet osob

 Trasa A:  Karlovy Vary –  Sokolov –  Cheb –  Plzeň – Praha a zpět  

 Trasa B:  České Budějovice –  Písek –  Příbram – Praha a zpět  

 Trasa C:  Liberec –  Jablonec –  Mladá Boleslav – Praha a zpět  

 Trasa d:  Hradec Králové –  Pardubice – Praha a zpět  

 Trasa E:  Ústí n. L. –  Teplice –  Most – Praha a zpět  

 Trasa F:  Ostrava –  Olomouc –  Prostějov –  Brno –  Jihlava – Praha a zpět  
V případě, že dopravu nepožadujete, tuto část přihlášky prosím nevyplňujte. Nástupní místa v jednotlivých městech 
a časy odjezdů budou všem přihlášeným osobám upřesněny na zadaný email.

Vstup do aquaparku

Po skončení prezentace mám zájem o vstup do aquaparku ZdArMA  Ano    Ne  
(vstup možný maximálně pro 2 přihlášené osoby)

Objednávka katalogů
Prosíme Vás, kteří si chcete vyzvednout katalogy o vyplnění objednávky.

Závazně si objednávám níže uvedený počet katalogů:
Léto u moře 2014 (1 balík/ 10 kusů)   balíků katalogů
Hory a sníh 2013/2014 (1 balík/ 10 kusů)   balíků katalogů

datum:   Podpis a razítko:  

Vydání katalogů je podmíněno zasláním vyplněné objednávky. V případě závazné objednávky autobusové dopravy 
a následné neúčasti na svozu bude CK účtovat 500 Kč za náklady. Děkujeme za pochopení.

Vyplněnou přihlášku prosím zašlete nejpozději do 13. listopadu 2013 
na email agentury@ckneckermann.cz


