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Registračný poplatok na podujatie od 8. augusta 2022 do 9. novembra 2022 

 

OSOBNÁ ÚČASŤ NA PODUJATÍ a B2B ROKOVANIACH   

Štandardný registračný poplatok ( v cene poplatku je  
zahrnuté vstupné na Slovak Industry Vision Day dňa 
24. novembra 2022 ) 

200€ 

 
za jednu spoločnosť 
je možné pripojenie len 1 
zariadenia 

PARTNERSKÝ BALÍK *   

Poplatok za partnerský balík 1000€ za jednu osobu  

 
*účastník, ktorý si zvolil možnosť Partnerský balík (Partnership Package) berie na vedomie, že daný poplatok mu 
nebude vrátený z dôvodu, že po jeho úhrade agentúra SARIO bezodkladne začne poskytovať služby spojené s 
propagáciou jeho partnerstva na podujatí 
 

Registračný poplatok zahŕňa:  
 
OSOBNÁ ÚČASŤ: 

● vstup pre 1 osobu na Slovak Industry Vision Day dňa 24. novembra 2022   
● prístup do databázy spoločností/inštitúcií registrovaných na podujatie a k ich registračnému profilu 
● organizovaný výber spoločností na bilaterálne rokovania podľa vlastného výberu a následné vyhotovenie 

časového harmonogramu B2B stretnutí 
● profil registrovanej spoločnosti v katalógu účastníkov (pri registrácii do  9. novembra 2022)  

 
 

 
Registračný poplatok za Partnerský balík zahŕňa: 

● vstup pre 1 osobu  na  Slovak Industry Vision Day dňa 24. novembra 2022 (vrátane B2B stretnutí a  
sprievodného odborného programu) - v prípade osobnej účasti 

● Video prezentácia v slučke Partnerov (video prezentácia - maximálne 30 sekúnd vo formáte MP4) 
● Logo partnerskej spoločnosti na registračnom webe  Slovak Industry Vision Day dňa 24. novembra 2022 
● Logo partnerskej spoločnosti v materiáloch na propagáciu podujatí SARIO (katalóg účastníkov) 

 

⮚ Partnerstvo je platné odo dňa úhrady faktúry  
● Začiatok plnenia partnerstva spoločnosťou SARIO je možný až po zaplatení poplatku za partnerský balík 

a doručení loga spoločnosti vo vektorovom formáte spolu s video prezentáciou, najneskôr do 10. 
novembra 2022 

⮚ účastník, ktorý si zvolil možnosť Partnership Package (Partnerský balík) berie na vedomie, že daný 
poplatok mu nebude vrátený z dôvodu, že po jeho úhrade agentúra SARIO bezodkladne začne 
poskytovať služby spojené s propagáciou jeho partnerstva na podujatí 
 

 
Termín úhrady registračného poplatku na základe zaslanej zálohovej faktúry je do  16. novembra 
2022. 
 
V prípade úhrady registračného poplatku v dňoch od  10. do 16. novembra 2022 je účastník povinný zaslať 
SARIO naskenovanú kópiu potvrdenia o platbe elektronickou formou na kontaktnú adresu 
matchmaking@sario.sk, najneskôr dňa 16. novembra 2022. 
 

V prípade, ak sa účastník zaregistruje a v stanovenom termíne do 16. novembra 2022 neuhradí registračný 
poplatok, nebude zaradený do procesu spárovania bilaterálnych rokovaní a do online katalógu účastníkov.  
 
 
Zrušenie účasti: 

mailto:matchmaking@sario.sk
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● V prípade, ak registrovaný účastník uhradil registračný poplatok a do ukončenia registrácie, teda 

do 9. novembra 2022 (vrátane) registráciu písomne zruší zaslaním emailu na 
matchmaking@sario.sk, bude mu uhradený registračný poplatok v plnej výške vrátený. 

 
● V prípade, ak registrovaný účastník už uhradil registračný poplatok a registráciu písomne zruší 

emailom na matchmaking@sario.sk v termíne od 10. do 17. novembra 2022 (vrátane), 
účastníkovi bude vrátených 40% z hodnoty registračného poplatku z dôvodu nevyhnutných 
administratívnych nákladov SARIO spojených s registráciou účastníka. 

 
● V prípade, ak zaregistrovaný účastník už uhradil registračný poplatok a registráciu písomne zruší 

emailom na matchmaking@sario.sk po 18. novembra 2022 (vrátane), uhradený registračný 
poplatok účastníkovi nebude vrátený, z dôvodu nevyhnutných administratívnych a organizačných 
nákladov agentúry SARIO spojených s registráciou a napárovaním účastníka na bilaterálne rokovania. 

 
● Účastník, ktorý si zvolil možnosť Partnership Package (Partnerský balík) berie na vedomie, 

že daný poplatok mu nebude vrátený z dôvodu, že po jeho úhrade agentúra SARIO bezodkladne 
začne poskytovať služby spojené s propagáciou jeho partnerstva na podujatí. 
 

Spôsob platby registračného poplatku: 
 
prevodom na účet organizátora prostredníctvom Jednotného Európskeho platobného systému v EUR (SEPA 
úhrady): 
Banka príjemcu: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 
Účet: 7000242052/8180 
IBAN: SK97 8180 0000 0070 0024 2052 
BIC: SPSRSKBA 
KS: 0308 
VS: číslo zálohovej faktúry 
ŠS: IČO účastníka;  
Poznámka pre prijímateľa: názov spoločnosti 
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