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1. SPOLUPRÁCE PŘED AKCÍ 
 

- uvedení loga partnera v tištěných materiálech kongresu (pozvánky, program, sborník, atd.) 
- uvedení loga partnera s označením „Hlavní partner“ v rámci prezentace kongresu na webu kongresu, včetně 

odkazu na webové stránky sponzora  
 
2. SPOLUPRÁCE BĚHEM AKCE  
 
Nabídka zvýhodněného vstupu pro zástupce partnera a jeho hosty:  

- poskytnutí 4 vystavovatelských registrací zdarma   
- poskytnutí 4 čestných vstupenek na slavnostní zahájení kongresu (16.10.),  společenský večer kongresu 

(17.10.) 
 

Viditelnost v kongresových prostorech:  
- možnost prezentace prostřednictvím propagačního stánku 8 m2 (stůl + židle) na dobře přístupném místě 
- umístění loga partnera v prostorách jednání jednotlivých sekci  
- uvedení loga partnera v prostorách společenských večerů   
- umístění propagačních materiálů ve foyer kongresových sálů  

 
Viditelnost v kongresových materiálech:  

- umístění propagačních materiálů do kongresové tašky předávané účastníkům při zahájení kongresu (1 ks) 
 
Sympozium partnera:  

- technická podpora (poskytnutí prostoru, základního technického vybavení) pro uspořádání workshopu. Téma 
podléhá schválení organizačního výboru. Délka trvání 60 min.  

 
3. SPOLUPRÁCE PO AKCI  
 
Viditelnost partnera na webu:  

- logo partnera + prolink umístěné na webu kongresu 
 
4. PR AKTIVITY  
 - rozhovor s partnerem uveřejněný v e-zpravodaji a na webových stránkách kongresu  
 - umístění inzerce v e-zpravodaji (1x) 
 - uvedení loga partnera s označením Hlavní partner na prioritním místě v e-zpravodajích (3x) 
 - uvedení 1 tiskové zprávy na webových stránkách  
 - uvedení 1 tiskové zprávy v e-zpravodaji kongresu 
 - reklamní banner s prolinkem na www.bvv.cz/kmrch od podepsání smlouvy do konce r. 2014 (na prioritním místě) 
 
 
 
 
 

 

KATEGORIE: HLAVNÍ PARTNER      
125 000,- Kč (částka bez 21% DPH)  
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ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA K ÚČASTI 
 

 

Obchodní firma:  

Příjmení, jméno, titul: 

Ulice:  

Město:                      PSČ:                  

IČ:                           DIČ:  

Telefon:  

Fax:  

E-mail:  

http:// 

Závazně objednáváme:  
Z partnerských kategorií: 
 

 hlavní partner      125 000,- Kč bez 21% DPH  
 partner         60 000,- Kč bez 21% DPH   

Z dalších možností partnerství: 
 firemní sympozium         50 000,- Kč bez 21% DPH  
 výstava          30 000,- Kč bez 21% DPH 

     cena za každý další 1 m2 výstavní plochy 4 000,- Kč bez 21% DPH    ………….. m2  
 reklama          10 000,- Kč bez 21% DPH 

 jiná varianta partnerství po dohodě s organizátorem …………………………………………… 
 
Vyplněnou přihlášku, prosím zašlete e-mailem, faxem nebo poštou na adresu organizačního sekretariátu:  
Ing. Bohuslava Knopová, Veletrhy Brno, a.s, Výstaviště 1, 647 00 Brno  
Tel. +420 541 152 818, Fax. +420 541 153 067, E-mail: bknopova@bvv.cz 
Irena Klugarová, Veletrhy Brno a.s., Tel: +420 541 152 744, E-mail: iklugarova@bvv.cz 
 
Na základě závazné přihlášky Vám bude zaslána zálohová faktura, při částce nad 100 000 Kč bude uzavřena smlouva.  
 
Podpisem Závazné přihlášky k účasti dáváme a.s. Veletrhy Brno souhlas s tím, aby podle § 7 zákona č. 480/2004 Sb. 
Využila výše uvedené kontaktní údaje pro potřeby šíření svých obchodních elektronických prostředků. 
 
Místo, datum     jméno a přijmení osoby oprávněné k podpisu  razítko a podpis 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
* V případě, že nesouhlasíte, souvětí přeškrtněte 

 


