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Účast v této tradiční soutěži, vypisované Ministerstvem dopravy ČR, přináší 
každému z účastníků kromě jedinečné prestiže rovněž rozsáhlou publicitu: 
 

 Každá soutěžní přihláška je vč. krátké anotace vystavena na stránkách soutěže, 
kde od 20. 5. 2015 poběží hlasování o Cenu veřejnosti. Hlasování současně běží 
i na stránkách mediálních partnerů s celkovou aktivní účastí více než 10 tisíc 
autentických hlasů, 

 každá soutěžní přihláška je představena prostřednictvím samostatného plakátu 
na výstavě ročníku soutěže v Betlémské kapli. Výstavu si zde každoročně 
prohlédne cca 400 TOP hostů Galavečera soutěže, 

 každá soutěžní přihláška je představena prostřednictvím tiskové zprávy 
pořadatele, kterou vydáváme v den uzávěrky přihlášek, a rozesíláme všem 
mediálním partnerům a ČTK, 

 každá soutěžní přihláška je prezentována ve Sborníku soutěže, který je 
připravován bezprostředně po vyhlášení výsledků v nákladu cca 2000 kusů,    

 přihlášky, které jsou porotou nominovány na titul, jsou oceněny diplomem s 
právem používat toto ocenění jako referenci. Odborná veřejnost je o 
nominacích informována tiskovou zprávou a prostřednictvím webů med. 
partnerů a vybraných kooperantů, 

 přihlášky, které získají titul nebo některou v cen partnerů, jsou prezentovány na 
Galavečeru 16. 6. 2015 v Betlémské kapli. Zástupci úspěšných přihlašovatelů 
přeberou za přítomnosti kamer ČT diplom a cenu s právem používat ocenění 
jako referenci,  

 časopisy SILNICE ŽELEZNICE, STAVITEL, STAVEBNICTVÍ a SKYPAPER udělují na 
Galavečeru ceny mediálních partnerů. Oceněným pak samozřejmě věnují 
prostor na svých stránkách, 

 z Galavečera je pořizován videozáznam, který je prezentován prostřednictvím 
YouTube, 

 z průběhu Galavečera a výsledcích soutěže je připravována tisková zpráva pro 
média a závěrečná zpráva pro vypisovatele, partnery a kooperanty, 

 informaci o výsledcích a účastnících soutěže zpravidla týž večer představí pořad 
Ekonomika ČT24, 

 všechny soutěžní stavby, technologie a inovace jsou trvale umístěny a přístupny 
na webu pořadatele 

 všichni účastníci soutěže jsou pozváni jako čestní hosté 4. ročníku konference 
TRENDY EVROPSKÉ DOPRAVY konané na MD ČR 16. 6. 2015 
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Výše zmíněná propagace přináší již v základním objemu, tedy i v případě, že přihláška 
nezíská některou z cen či titul, nejen velmi zajímavou sledovanost v porovnání s 
komerční prezentací v odborném tisku, ale zejména možnost získání potřebných 
osobních kontaktů v oboru dopravního stavitelství. 
 

Všem účastníkům přejeme úspěch  
 
 
a děkujeme za zájem o prezentaci v této tradiční soutěži,  
která dokumentuje zlepšující se dopravní infrastrukturu ČR! 
 
 
za TÝM TOP EXPO 
Ing, Martin Dostoupil, marketingový ředitel TOP EXPO CZ 
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