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Vážená paní, vážený pane, 

v souvislosti s  konferencí Franchising & … sít� realitních kancelá�í konanou dne 
14.5.2009 Vám nabízíme možnost efektivn� oslovit ú�astníky konference a posílit tak vaše 
image a zna�ku.  

M�žete si k tomu vybrat n�který z balí�k� propaga�ních služeb (viz tabulka) nebo se s námi 
dohodnout na individuální podob� vaší propagace.  
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V cen� balí�ku není zahrnuta výroba nosi�� reklamních sd�lení - propaga�ního panelu, 
prospekt�, reklamních p�edm�t� nebo inzerátu do konferen�ní složky. 

Pokud máte zájem, zašleme vám návrh smlouvy o reklam�. 

S pozdravem 

Dr. Jaroslav Tamchyna  -  manažer konference 
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Umíst�ní loga firmy 

� na pohledov� prioritním míst� konferen�ního sálu po dobu konferen�ního jednání v 
rámci akce (logo velikosti max. 150 x 100 cm) nebo 2x roll-up v konferen�ním sálu 

� na konferen�ní internetové stránce v�. prolinkování na firemní webovou stránku 
partnera  

� na pozvánce  
� v konferen�ní složce  
� v animované projekci v dob� p�estávek konferen�ního jednání  

Nabídka propaga�ních materiál� na konferenci 

� umíst�ní propaga�ních materiál� na stoly �i židle ú�astník� v konferen�ním sále p�i 
zahájení akce nebo umíst�ní propaga�ních materiál� do konferen�ní složky p�edávané 
ú�astník�m akce p�i jejím zahájení  

� možnost p�edávání dárk� nebo propaga�ních p�edm�t� pro ú�astníky na záv�r akce  
� možnost prezentace firmy prost�ednictvím vlastního propaga�ního stánku umíst�ného 

na prioritním míst� v konferen�ním prostoru  

Mediální prezentace 

� jmenovitá zmínka v tiskových informacích  
� na webových stránkách konference  
� osobní ú�ast zástupce partnera na setkání s noviná�i a rozhovorech  

Prezentace firmy v rámci konference 

� jmenovitá zmínka v úvodu a záv�ru konference  

Další služby 

� poskytnutí 3 �estných vstupenek pro zástupce firmy na celou akci zdarma  
� zvýhodn�ný vstup na konferenci pro 10 B2B klient�  

Je možné dohodnout další propaga�ní služby podle p�ání partnera a možností po�adatele.  
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Umíst�ní loga firmy 

� na pohledov� významném míst� konferen�ního sálu po dobu konferen�ního jednání v 
rámci akce (logo velikosti max. 120 x 90 cm nebo roll-up)  

� na konferen�ní internetové stránce v�. prolinkování na firemní webovou stránku 
partnera  

� na pozvánce  
� v konferen�ní složce  
� v animované projekci v dob� p�estávek konferen�ního jednání  

Prezentace firmy v rámci konference 

� jmenovitá zmínka v úvodu a záv�ru konference  
� další dopl�kové propaga�ní služby podle dohody  

Nabídka propaga�ních materiál� na konferenci 

� umíst�ní propaga�ních materiál� na stoly �i židle ú�astník� v konferen�ním sále p�i 
zahájení akce nebo umíst�ní propaga�ních materiál� do konferen�ní složky p�edávané 
ú�astník�m akce p�i jejím zahájení  

� možnost p�edávání dárk� nebo propaga�ních p�edm�t� pro ú�astníky na záv�r akce  

Prezentace firmy v konferen�ním prostoru 

� možnost prezentace firmy prost�ednictvím vlastního propaga�ního stánku umíst�ného 
v konferen�ním prostoru  

Mediální prezentace 

� jmenovitá zmínka v tiskových informacích  
� osobní ú�ast na setkání s noviná�i  

Další služby 

� poskytnutí 2 �estných vstupenek pro zástupce firmy na celou akci zdarma  
� zvýhodn�ný vstup na konferenci pro 10 B2B klient�  

Je možné dohodnout další propaga�ní služby podle p�ání partnera a možností po�adatele.  
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Umíst�ní loga firmy 

� na dob�e viditelném míst� v konferen�ním sálu po dobu konferen�ního jednání v 
rámci akce (logo velikosti max 100 x 90 cm nebo roll-up)  

� na konferen�ní internetové stránce v�. prolinkování na firemní webovou stránku 
partnera  

� na pozvánce  
� v konferen�ní složce  
� v animované projekci v dob� p�estávek konferen�ního jednání  

Nabídka propaga�ních materiál� na konferenci 

� umíst�ní propaga�ních materiál� do konferen�ní složky p�edávané ú�astník�m akce 
p�i jejím zahájení  

Prezentace firmy v konferen�ním prostoru 

� možnost prezentace firmy prost�ednictvím vlastního propaga�ního stánku umíst�ného 
v konferen�ním prostoru  

Další služby 

� poskytnutí 1 �estné vstupenky pro zástupce firmy na celou akci zdarma  
� zvýhodn�ný vstup na konferenci pro 7 B2B klient�  
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� možnost osobn� pop�át dobrou chu� a pozvat na ob�d  
� oznámení moderátora a pod�kování 
� možnost výb�ru svého místa p�i ob�d� a osobního pozvání vybraných host� 

konference 
� umíst�ní loga (nebo roll-up) do prostor� vyhrazených pro ob�d nebo koktejl  
� umíst�ní loga na programu v konferen�ních materiálech a s proklikem v programu na 

webu  
� umíst�ní propaga�ních stojánk� s logem a kontaktem na firmu (+ vizitky) na stolky v 

prostorách vyhrazených pro ob�d  
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� umíst�ní loga (nebo roll-up) do prostor� vyhrazených pro ob�d nebo koktejl  
� umíst�ní loga na programu v konferen�ních materiálech a s proklikem v programu na 

webu  
� umíst�ní propaga�ních stojánk� s logem a kontaktem na firmu (+ vizitky) na stolky v 

prostorách vyhrazených pro ob�d a koktejl  
� oznámení moderátora a pod�kování 
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� umíst�ní loga (nebo roll-up) do prostor� vyhrazených pro kávovou p�estávku  
� umíst�ní loga na programu v konferen�ních materiálech a s proklikem v programu na 

webu  
� oznámení moderátora a pod�kování 
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� umíst�ní loga s proklikem na elektronickou p�ihlášku na konferenci  

 


