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Global Event for Digital Business 

Charterový let z Prahy dne 15. 3. 2016 

na CeBIT 2016 Hannover 

AIRSERVICE s.r.o. organizuje dne 15. 3. 2016 jednodenní 

charterový let z Prahy na nejvýznamnější světový veletrh 

digitálního průmyslu CeBIT 2016 Hannover (14. - 18. března 2016).  

Veletrh CeBIT v Hannoveru je nejvýznamnější světová 

akce na téma digitalizace. V rámci jedinečného spojení 

veletrhu a kongresu jsou  zde zastoupeny světové 

koncerny, středně velké, malé i začínající podniky 

prezentující významná témata průmyslu IT a digitalizace, 

jako big data and analytics, cloudové aplikace, mobile, 

social business, bezpečnost IT nebo internet věcí. V 

rámci CeBIT Global Conferences se bude během 

přednášek a fór hovořit o nejvýznamnějších trendech a 

tématech digitálního světa.  Další informace jsou k 

dispozici na stránce www.cebit.com .  

 

Nabídka  charterového letu na CeBIT 2016 Hannover  je 

určena hlavně těm, kteří nemají čas na vícedenní pobyt  

a přitom potřebují efektivně využít celou otevírací dobu 

akce během jednoho dne. 

Doporučujeme firmám na základě našich zkušeností 

využít tuto akci pro motivování svých zaměstnanců, 

prodejců a zákazníků. 

Naše nabídka: 

 Odlet z Prahy v 07:20 hod. a stejný den zpět z 

     Hannoveru do Prahy v 19:05 hod. místního času. 

 Cena: 9.300,- Kč 

 Cena obsahuje zpáteční letenku včetně všech 

     poplatků, přepravu mezi letištěm a výstavištěm 

     a  vstupenku na veletrh. 

Vaše výhody: 

 Ušetříte čas - jste profesionálové, kteří svého času  

     nemají nazbyt - efektivně využijete jeden den a druhý 

     den už své poznatky a zkušenosti můžete prezentovat 

     na svém pracovišti. 

 Cestujete pohodlně a rychle v komfortu moderních  

     letadel - žádné únavné dlouhé cesty a bolavá záda - 

     večer si odpočinete v pohodlí vlastního domova. 

 Ušetříte peníze - neplatíte několikadenní ubytování  

     ani stravné jako při delších pobytech - v letadle je na 

     cestě tam i zpět zajištěno občerstvení včetně nápojů. 

 

*)  Uvedené odletové časy a ceny jsou orientační a 

mohou podléhat změně podle aktuální situace a 

možnosti dopravce. 

Přesné hodiny odletů a ceny budou uvedeny v závazné 

objednávce. 

Minimální počet  účastníků pro uskutečnění akce je 80 

osob. 

Pokud máte zájem o jakékoliv bližší informace  

nebo o osobní jednání, kontaktujte  AIRSERVICE s.r.o.  

na  info@airservice.cz, tel.: +420 605 529 501 nebo  

+420 724 281 424. 

www.cebit.com 
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