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Umíst�ní loga firmy 

� na prioritním míst� konferen�ního sálu a p�i vstupu do sálu po dobu konferen�ního 
jednání celkem dva reklamní nosi�e s logem: ve form� roll-up (velikosti max. 200 x 
95 cm) nebo jako záv�sný banner�(velikosti max. 120 x 80 cm)  

� na konferen�ní internetové stránce elektronické logo v�. možnosti jeho prokliknutí na 
firemní webovou stránku partnera  

� na pozvánce  
� v inzerátu  
� 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  
� ú�ast na Ob�d� s noviná�i  

Prezentace firmy v rámci konference 

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

Další služby 

� poskytnutí 3 �estných vstupenek pro zástupce firmy na celou akci zdarma  
� zvýhodn�ný vstup na konferenci pro až 10 B2B klient�  
� jmenovitý seznam kontakt� na ú�astníky konference 

Cena: 100 000 K� (+ DPH) 
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Umíst�ní loga firmy 

� na pohledov� významném míst� konferen�ního sálu po dobu konferen�ního jednání 
celkem reklamní nosi� s logem: roll-up (velikosti max. 200 x 90 cm) nebo záv�sný 
banner�(velikosti max. 120 x 60 cm)  

� na míst� konferen�ního sálu po dobu konferen�ního jednání v rámci akce reklamní 
roll-up (velikosti max 200 x 90 cm)  nebo záv�sné logo (velikosti max. 100 x 60 cm)  

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

� na pozvánce  
� v inzerátu  
� 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  
� ú�ast na Ob�d� s noviná�i  

Další služby 

� poskytnutí 2 �estných vstupenek pro zástupce firmy na celou akci zdarma  
� zvýhodn�ný vstup na konferenci pro až 10 B2B klient�  
� jmenovitý seznam kontakt� na ú�astníky konference 

Cena: 50 000 K� (+ DPH)
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Umíst�ní loga firmy 

� na dob�e viditelném míst� v konferen�ním sálu po dobu konferen�ního jednání 
reklamní nosi� s logem: roll-up (velikosti max. 200 x 85 cm) nebo záv�sné logo 
(velikosti max. 80 x 80 cm)  

� 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 až 7 B2B klient�  
� jmenovitý seznam ú�astník� konference 

Cena: 30 000 K� (+ DPH) 
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Umíst�ní loga firmy 

� na dob�e viditelném míst� v konferen�ním sálu po dobu konferen�ního jednání a/nebo 
v míst� koktejlu reklamní nosi� s logem: roll-up (velikosti max 200 x 85 cm) nebo 
záv�sné logo (velikosti max 80 x 80 cm)  

� 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  
� umíst�ní propaga�ních materiál� pop�. stojánku s logem v prostorách vyhrazených pro 

koktejl  

Prezentace firmy v prostorách po�ádání koktejlu 



� možnost prezentace firmy prost�ednictvím vlastního propaga�ního stánku/stolku 
umíst�ného v prostoru konání koktejlu 

� možnost pronést zahajovací projev na koktejlu 
� možnost darovat ú�astník�m koktejlu osobní dárky a pozvání 

Další služby 

� poskytnutí 1 �estné vstupenky pro zástupce firmy na celou akci zdarma  
� poskytnutí 2 �estných vstupenek na koktejl  
� zvýhodn�ný vstup na konferenci pro až 7 B2B klient�  
� jmenovitý seznam kontakt� na ú�astníky konference 

Cena: 40 000 K� (+ DPH) 
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Umíst�ní loga firmy 

� v konferen�ním sálu po dobu konferen�ního jednání a/nebo v míst� koktejlu reklamní 
nosi� s logem: roll-up (velikosti max 200 x 80 cm) nebo záv�sné logo (velikosti max 
80 x 80 cm)  

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

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

Další služby 

� poskytnutí 1 �estné vstupenky pro zástupce firmy na konferenci zdarma  
� poskytnutí 1 �estné vstupenky na koktejl zdarma 
� zvýhodn�ný vstup na konferenci pro až 7 B2B klient�  

Cena: 20 000 K� (+ DPH) 
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� umíst�ní loga do prostor� vyhrazených pro ob�d nebo koktejl o rozm�ru max. 90 x 70 
cm  

� umíst�ní loga na programu v konferen�ních materiálech a s proklikem v programu na 
webu  

Umíst�ní loga firmy 

� v prostorách vyhrazených pro ob�d reklamní roll-up (velikosti max 200 x 80 cm) 
s logem nebo stojánek s logem 



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

� možnost osobního pozvání ú�astník� konference na ob�d p�ed p�estávkou 
� umíst�ní propaga�ních stojánk� s logem a kontaktem na firmu (+ vizitky) na stolky v 

prostorách vyhrazených pro ob�d   
� v animované projekci v dob� p�estávek konferen�ního jednání  

Další služby 

� poskytnutí 1 �estné vstupenky pro zástupce firmy na konferenci zdarma  
� zvýhodn�ný vstup na konferenci pro až 5 B2B klient�  

Cena: 30 000 K� (+ DPH) 
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Umíst�ní loga firmy 

� v konferen�ním sálu po dobu konferen�ního jednání a/nebo v míst� tiskové konference 
reklamní roll-up (velikosti max 200 x 80 cm) s logem 

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

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

Další služby 

� poskytnutí 1 �estné vstupenky pro zástupce firmy na konferenci zdarma  
� zvýhodn�ný vstup na konferenci pro až 5 B2B klient�  

Cena: 15 000 K� (+ DPH) 
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� umíst�ní loga do prostor� vyhrazených pro kávovou p�estávku o rozm�ru 90 x 70 cm  
� umíst�ní loga na programu v konferen�ních materiálech a s proklikem v programu na 

webu  
� možnost osobního pozvání ú�astník� konference p�ed p�estávkou 
� poskytnutí 1 �estné vstupenky pro zástupce firmy na konferenci zdarma  
� možnost p�edávání pohošt�ní, dárk� nebo propaga�ních p�edm�t� pro ú�astníky na 

záv�r akce  

Cena: 15 000 K� (+ DPH) 
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� umíst�ní loga nebo krátkého textu na elektronické p�ihlášce na konferenci, kterou 
vyplní všichni ú�astníci   

� umíst�ní loga nebo krátkého textu na elektronickém potvrzení ú�asti, které obdrží 
p�ihlášení ú�astníci   

� poskytnutí 1 �estné vstupenky pro zástupce firmy na konferenci zdarma  

Cena: 12 000 K� (+ DPH) 


