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NABÍDKA PARTNERSTVÍ V RÁMCI KONFERENCE 

 

 

 

 

 

 

Kromě pozvání na toto již tradiční setkání významných zástupců z oboru doprava si Vám dovolujeme 

nabídnout možnost prezentovat v rámci konference Vaši společnost, a to v následujícím rozsahu: 

1. GENERÁLNÍ PARTNERSTVÍ 

 Umístění Vašeho banneru v čele konferenčního prostoru 

 Prostor pro cca patnáctiminutové vystoupení Vašeho zástupce ve vybraném konferenčním bloku 

 Umístění Vašeho loga na promítané slajdy, na konferenční web a závěrečnou zprávu pro ČTK a 
odborné garanty konference (pod titulkou Generální partner) 

 Distribuce Vašeho propagačního materiálu během konference 

 Pozvání 10 Vašich čestných hostů na konferenci 

Cena tohoto reklamního plnění je 100 000 Kč  bez DPH 

 

2. HLAVNÍ PARTNERSTVÍ 

 Umístění Vašeho banneru v konferenčním prostoru 

 Prostor pro cca desetiminutové vystoupení Vašeho zástupce ve vybraném konferenčním bloku 

 Umístění Vašeho loga na promítané slajdy, na konferenční web a závěrečnou zprávu pro ČTK a 
odborné garanty konference (pod titulkou Hlavní partner) 

 Distribuce Vašeho propagačního materiálu během konference 

 Pozvání 5 Vašich čestných hostů na konferenci 

Cena tohoto reklamního plnění je 75 000 Kč  bez DPH 

 

3. ŘADOVÉ PARTNERSTVÍ 

 Umístění Vašeho banneru v konferenčním prostoru 

 Prostor pro cca pětiminutové vystoupení /představení produktu v příslušném konferenčním bloku 

 Umístění Vašeho loga na promítané slajdy, na konferenční web a závěrečnou zprávu pro ČTK a 
odborné garanty konference ( pod titulkou partner) 

 Distribuce Vašeho propagačního materiálu během konference 

 Pozvání 3 Vašich čestných hostů na konferenci 

Cena tohoto reklamního plnění je 50 000 Kč  bez DPH 

 

8. České dopravní fórum, 25. 4. 2012 

AUTOKLUB ČR – Opletalova 29, Praha 1 

téma: Městská a příměstská doprava 
Zaměření konference: 

E-mobilita  
Kolejová doprava 

Dopravní informační systémy 

 

 


