
 

 
Nabídka partnerství 

 
v rámci mezinárodního veletrhu pohřebnictví  

 
VENIA – MEMENTO 2011 

 
Podpořte propagaci své firmy a produktů. Využijte nabídky partnerství k zajištění 

úspěšné prezentace.  Jediný veletrh pohřebnictví v České 
republice nabízí výjimečnou příležitost. 
 
 
Partner veletrhu – „Dominujte všude!“ 
Partner veletrhu VENIA – MEMENTO je nejvyšší úroveň partnerství. 
Partner získá možnost prezentace v rámci mediální kampaně 

veletrhu, na tištěných materiálech, webových stránkách,  v prostoru pavilonu a celou řadu 
dalších propagačních aktivit.  
Cena: 200.000,-  
 
 
Centrální expozice – „Nelze přehlédnout“ 
Architektonicky skvostnému pavilonu A bude dominovat ústřední 
expozice. Chcete se zviditelnit na místě, které žádný návštěvník 
veletrhu nepřehlédne? Partner získá možnost umístění loga či banneru 
v prostoru ústřední expozice, propagaci na webu a vybraných tištěných materiálech. 
Cena: 80.000,- 
 
 

 
 
Vzdělávací centrum – „Místo, kde se lidé dovídají…“ 
Ve vzdělávacím centru budou lidé nacházet aktuální informace a trendy 
z oboru. Spojte své jméno se vzděláváním. Partner má možnost využít 
prezentační plochy v přednáškovém prostoru. Uvedení partnera 
v tiskovinách a na webu. 

Cena: 50.000,- 
 
 
 
Oficiální zahájení veletrhu  
Buďte vidět před hlavními představiteli oboru pohřebnictví. Tento 
koktail bude doprovázen udílením cen Zlatá Venia 2011. Kromě 
propagace v průběhu zahájení získá partner i logo uvedeno na 
pozvánkách. Uvedení partnera v tiskovinách BVV, na webu. 
Cena: 30.000,- 



 

 
 

 
 
 
Kavárna 
Připojte své jméno k vůni kávy, místu odpočinku a relaxace pro 
návštěvníky veletrhu. Budete mít jistotu, že si Vás návštěvníci budou 
pamatovat ve spojení s příjemným prostředím. Partner získá možnost 

využití reklamních ploch přímo v prostoru kavárny a na webu. 
Cena: 30.000,-  
 
 
V případě zájmu o některou z nabídek Vám rádi sdělíme podrobné informace  
a probereme konkrétní podmínky. 
Máte jinou představu své prezentace jako partnera veletrhu VENIA – MEMENTO 2011? 
Kontaktujte nás. Pokusíme se vyhovět Vašemu přání s cílem zajistit pro Vás úspěšnou 
propagaci. 
 
Kontakt: 
Manažer veletrhu    Manažer PR a reklamy 
Kristýna Klepáčová    Jan Šmíd 
Tel.: 541 152 781    tel.: 541 152 166 
e-mail: kklepacova@bvv.cz    e-mail: jsmid@bvv.cz   


