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Co nabídneme návštěvníkům?

Průvodce snížením nákladů na stavbu a bydlení. 
2

Průvodce finanční podporou státu pro novostavby a rekonstrukce.
3

Neformální konferenci: Investice do nemovitosti v roce 2022.
1

živý on-line přenos na YouTube 
jesoučástí vstupenky

záznam obou dní je 
také součástí vstupenky

.pdf příručka Průvodce 
úsporami na e-mail

živé vystoupení během 
Stavebního veletrhu, Brno



Průvodce úsporami
„Při stavbě či rekonstrukci už není prostor 
pro chyby, které stojí peníze! Nabídneme 
stavebníkům přednášky, které je v 60-90 
minutách  krok po kroku  provedou 
projektovou přípravou, výběrem 
spolehlivého zhotovitele, realizací 
a kontrolou kvality, až po výplatu 
štědré finanční dotace.“

21.-23.4. Výstaviště Brno,
doprovodný program 
Stavebního veletrhu 2022



Co nabízíme vám?

Návštěvníci vás nepřehlédnou! 
Konečně  uvidí  osobně  

.  to celé skončí 
 na e-mail příručk kompletní 

záznam s vaší  i  na web. 

1

Návštěvníci vás sami osloví! 
Protože přímo na pódiu nakousneme
zajímavé informace s odkazem na vás.
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Bude vás bavit, být součástí
eventu Festival architektury.

Pořadatelé
Petr Selník &

Tereza Sigmundová
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Investice do nemovitosti v roce 2022
Pátráte po nemovitosti k bydlení a ubírají 
vám na jistotě rostoucí ceny i úrokové 
sazby? Nezatracujte své sny! Věcná debata 
o realitním trhu, fincování a příležitostech
k pořízení nemovitosti.
 

Nízkoemisní budovy v praxi
Přinese investice do úsporných systémů
i slibované ekonomické úspory? Pravdivě 
o zkušenostech s moderními technologiemi.

ČTVRTEK 21.4. | KONFERENCE & VEČENÍ PÁRTY

min
120

Provoz budov a tlak na obnovitelné zdroje
Investice a úspory: téma příhodné pro rok 
2022. Přechod na nízkoemisní provoz se
netýká jen automobilů. Majitelé nemovitostí 
se musí připravit na přechod k udržitelnému 
a nízkoemisnímu bydlení. 

min
90

min
90

Nízkoemisní metropole
Investice města a komerčních subjektů do
přechodu na nízkoemisní provoz. Debata
inspirovaná zkušenostmi a dobrou praxí.

min
90

AFTERPARTY PRO POZVANÉ HOSTY



Průvodce plánováním úsporné novostavby 
s finanční podporou od SFŽP.

Průvodce úspornou obálkou budovy 
(realizace zateplení, výplní otvorů 
a stínící techniky).

Průvodce úsporným vytápěním a přípravy 
teplé vody (kotle, kamna, tepelná čerpadla, 
teplo z odpadní vody a solární ohřev vody)

Průvodce pořízením domácí 
fotovoltaické elektrárny. 

Průvodce instalací dobíjecí stanice pro 
elektrifikovaný automobil a ukládání přebytků 
energie z FVE do jeho baterií.

Průvodce využíváním dešťových 
a odpadních vod v domě.

Průvodce zdravým a úsporným 
větráním budov.

Průvodce realizací zelené 
střechy na rodinný i bytový dům.

PÁTEK 22.4. SOBOTA 23.4.

min
60

min
90

min
90

min
60

min
90

min
60

min
60

min
60



min
90

Projektová příprava

- vstupní informace a podklady od stavebníka
- povinnosti/chyby/mylná očekávání stavebníka
- orientační náklady na zhotovení projektové dokumentace
- orientační časová náročnost
- rozsah projektové dokumentace pro podání žádosti o dotaci

Výb r zhotovitele 

- položky rozpočtu (jak vyhodnocovat nabídky zhotovitelů)
- časté nedostatky v rozpočtech
- stavební připravenost a realizace
- předání díla / uvedení do provozu

Kontrola kvality provedení

- časté chyby a nedostatky realizace
- protokol technického dozoru investora a obvyklý honorář
- jak postupovat při reklamaci
- právní rádce pro stavebníky

Doložení realizace a vyplacení dotace

- stanovení výše finanční podpory
- kompletace požadovaných dokumentů
- elektronické podání žádosti
- vyplacení dotace

Q&A 

- moderovaná debata Q&A se všemi přednášejícími



Využĳete příležitost zviditelnit své
služby / výrobky / technologie?



KOMERČNÍ PARTNERSTVÍ    GENERÁLNÍ PARTNER  HLAVNÍ PARTNER       PARTNER
      100 000 CZK   50 000 CZK          20 000 CZK

logo na webových stránkách FA, SVB           
logo v Průvodci návštěvníka SVB          
logo v .pdf sborníku Průvodce úsporami           
reklamní pozice v direct marketingu > 300 000 příjemců          
opakovaná projekce loga během programu (čt, pá, so)        
propagace produktů pomocí mobilní aplikace - QR         
vstupenky zdarma 20 ks            
pozvánka na VIP večer s bohatým rautem 2 ks           
reklamní článek/banner 1/2 strany v pdf. Průvodci úsporami        
reklamní banner s odkazem v online vysílání / videozáznamu        
prostor pro prezentaci v programu (pá/so) 
I. komerční příspěvek  10 min. + účast v Q&A       
propagace v prostoru konference FA - bannery, tiskoviny      
produkt TOP 10 umístěný v poradenské zóně FA (čt, pá, so)       
vstupenky zdarma + 30 ks (celkem 50 ks)         
pozvánka na společenský večer + 2 ks (celkem 4 ks)       
banner na webových stránkách SVB, ibvv    
prostor pro prezentaci v programu (pá/so) 
II. komerční příspěvek  10 min. + účast v Q&A    
logo v prostoru pódia FA       
opakovaná upoutávka na sociálních sítích FA, SVB, BVV    
vstupenky zdarma + 50 ks (celkem 100 ks)      
pozvánky na společenský večer + 2 ks (celkem 6 ks)     
zmínka v závěrečné zprávě

Uvedené ceny nezahrnují DPH. Kontakt pro komerční partnery: Simona Křečková M: 602 442 824, E: skreckova@bvv.cz ; Hana Zikmundová M: 601 252 321, E: hzikmundova@bvv.cz   




