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Mezinárodní kongres Mezinárodní kongres Mezinárodní kongres    

  
CZECHCOAT 2009 CZECHCOAT 2009 -- Praha  Praha   

13. 13. 13. ---  14. října 2009  14. října 2009  14. října 2009   

OREA HOTEL PYRAMIDA OREA HOTEL PYRAMIDA OREA HOTEL PYRAMIDA    

kongresový sál 

Bělohorská 24, 160 00 Praha 6  

Kongres je pořádán u příležitosti  

15. výročí založení  

Asociace výrobců nátěrových hmot ČRAsociace výrobců nátěrových hmot ČRAsociace výrobců nátěrových hmot ČR   

Odborný garant a organizátorOdborný garant a organizátorOdborný garant a organizátor   

Asociace výrobců nátěrových hmot ČR 

Ondříčkova 48 

130 05 Praha 3 

Telefon: (+420) 272 744  624 

Fax: (+420) 272 742 476 

E-mail: avnh@avnh.cz   

www.avnh.cz   

Záštita Záštita Záštita    

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 

  

  

  

 

Ministerstvo životního prostředí ČR 

 

 

Mediální partnerMediální partnerMediální partner   
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TECHEM CZ, s.r.o. 
Ondříčkova 48 

130 05 Praha 3 

Telefon: (+420) 272 732 442 

Fax: (+420) 272 742 476 

E-mail: techem@techemcz.cz  

nebo avnh@avnh.cz  

       www.avnh.cz  

Časový plánČasový plánČasový plán   
Úterý 13.10.  

Registrace                                        8.00 -   9.00 h   

Zasedání                                           9.00 - 12.30 h  
Přestávka na oběd                                                       12.30 - 13.30 h 
Zasedání                                                                                       13.30 - 16.30 h 
Společenský večer                                                    19.00  - 23.00 h 
 
Středa 14.10.  
Registrace                                        8.00 -   9.00 h   
Zasedání                                           9.00 - 12.30 h  
Přestávka na oběd                                                       12.30 - 13.30 h 
Zasedání                                                                                       13.30 - 16.30 h 

KontaktKontaktKontakt   

ProgramProgramProgram   

Úterý 13.10. dopoledne 

∗ Podnikatelské prostředí -  ochrana životního prostředí, zdraví a 
bezpečnost, ekonomické prostředí  

Úterý 13.10. 2009 odpoledne 

∗ Suroviny pro nátěrové hmoty, nanomateriály.  
 
Úterý 13.10.  večer 
Slavnostní společenský večer konaný u příležitosti 15. výročí založe-
ní Asociace výrobců nátěrových hmot ČR, na kterém budou udělena 
ocenění významným osobnostem, které se zasloužili o rozvoj prů-
myslu nátěrových hmot v České republice. 
 
Středa 14.10. dopoledne 

∗ Nátěrové hmoty.  
 
Středa 14.10. odpoledne 

∗ Logistika, distribuční cesty, obalová technika, aplikace.  

PrezentacePrezentacePrezentace 
∗ Přednášet budou odborníci z akademických pracovišť, průmys-

lového výzkumu a obchodních firem z tuzemska i zahraničí 
(Německo, Rusko, Slovensko aj.) a dále z Ministerstva průmys-
lu a obchodu, Ministerstva financí a Ministerstva životního pro-
středí.  

∗ Zájemci mohou využít prostoru pro prezentaci firmy nebo výrob-
ků a služeb formou posteru.   

Kontaktní osoby 
Ing. Jiří Koumar   

E-mail: jkoumar@techemcz.cz  
 

Ing. Jan Kňourek,CSc.  
E-mail: jknourek@techemcz.cz  
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Poplatky Poplatky Poplatky    
Registrační poplatek                                                                                                4 900 Kč  
Poplatek za prezentaci formou posteru               7 400 Kč 
 
Uvedené poplatky jsou s DPH a jsou předběžné a orientační. 
Zástupci členů AVNH ČR a sponzorů budou mít slevu 
registračního poplatku ve výši 10%, sponzoři poster zdarma.  
 
V registračním poplatku jsou zahrnuty náklady na organizaci 
kongresu, sborník, společenský večer a raut, úhrada dvou obědů, 
občerstvení v dopolední i odpolední části obou dnů jednání,  
 
Do registračního poplatku není zahrnuto ubytování. Organizátor 
bude rezervovat ubytování v hotelu PYRAMIDA podle požadavku 
účastníka, který uvede v předběžné a závazné přihlášce.   
 

Servis sponzorůmServis sponzorůmServis sponzorům   
Zveřejnění na všech propagačních materiálech, projekce loga 
sponzora při kongresu, prostor pro prezentaci na konferenci, 
poster zdarma, místo ve sborníku, místo v předsednictvu.  

Zaměření kongresuZaměření kongresuZaměření kongresu   
Kongres je zaměřen na nové trendy v průmyslu nátěrových hmot  

v těchto oblastech: 

∗ Environmentální a ekonomické dopady aktuálních legislativ-
ních opatření na výrobu a použití nátěrových hmot. 

∗ Výroba nátěrových hmot, nové technologie, surovinové a 
technologické zabezpečení. 

∗ Aktuální poznatky z oblasti výzkumu a vývoje nátěrových 
hmot a surovin. 

∗ Obalová technika. 

∗ Logistika, distribuční cesty. 

∗ Nové směry aplikace nátěrových hmot. 
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Organizační pokynyOrganizační pokynyOrganizační pokyny    

Podání předběžné přihlášky k účasti na kongresu do 15.6. 2009 

Zaslání anotace přednášky v češtině a angličtině.  do 30.6. 2009 

Zaslání přednášky do sborníku kongresu  
 

do 31.8. 2009 

Vydání konečného programu kongresu  do 31.8. 2009 

Podání závazné přihlášky k účasti na kongresu do 10.9. 2009 

Úhrada poplatků bankovním  
převodem na bankovní účet organizátora 

do 15.9. 2009 

∗ Přednášky budou vydány ve sborníku kongresu na CD    

∗ Rezervace noclehu v hotelu PYRAMIDA se slevou 
(jednolůžkový pokoj 2 200 Kč, dvojlůžkový pokoj 2 400 Kč). 

∗ Podrobné informace o programu a organizační pokyny budou 
uvedeny na www.avnh.cz.    

Technické zabezpečeníTechnické zabezpečeníTechnické zabezpečení 
Kongres se koná v kongresovém sálu hotelu PYRAMIDA s kapa-
citou cca 150 míst, vybaveném audiovizuální technikou.  

Jednacími jazyky jsou angličtina a čeština se simultánním tlumo-
čením.   
 
Další podrobné informace lze nalézt na www.orea.cz/pyramida  


