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NABÍDKA PRO PARTNERY
A VYSTAVOVATELE

Platinový
P ar t n e r

(exkluzivní nabídka pro 1 partnera)

250 000 Kč

• 16 m2 výstavní plochy
• priorita ve výběru výstavní plochy

hlavní

• možnost prezentace firmy formou paralelního symposia

P ar t n e ř i

• priorita ve výběru času a umístění paralelního symposia

(počet partnerů omezen na 5)

• 2 barevné strany inzerce ve finálním programu
• logo společnosti uvedeno ve finálním programu
• 1 mailing na registrované účastníky

155 000 Kč

• 6 m2 výstavní plochy
• Priorita ve výběru výstavní plochy hned za generálními
partnery
• možnost prezentace firmy formou paralelního sympozia
• priorita ve výběru času a umístění paralelního sympozia
• 1 barevná strána inzerce ve finálním programu
• logo společnosti uvedeno ve finálním programu

• umístění loga v hlavním konferenčním sále po celou
dobu konání konference

• umístění loga v hlavním konferenčním sále po celou
dobu konání konference

• umístění loga firmy jako platinového partnera na webových stránkách akce (s odkazem na webové stránky
sponzora)

• umístění loga firmy jako hlavního partnera na webových
stránkách akce (s odkazem na webové stránky sponzora)

• 6 vystavovatelských jmenovek

• 4 vystavovatelské jmenovky

• možnost vložení 2 propagačních materiálů do kongresových tašek (materiály dodá partner)

• možnost vložení 1 propagačního materiálu do kongresových tašek (materiál dodá partner)

• prioritní možnost výběru z dalších partnerských pozic

Generální
P ar t n e ř i

(počet partnerů omezen na 5)

195 000 Kč

• 12 m2 výstavní plochy
• priorita ve výběru výstavní plochy
• možnost prezentace firmy formou paralelního sympozia
• priorita ve výběru času a umístění paralelního sympozia
• 1 barevná strána inzerce ve finálním programu

partneři
75 000 Kč

• 4 m2 výstavní plochy
• Priorita ve výběru výstavní plochy hned za hlavními
partnery
• možnost prezentace firmy formou paralelního sympozia
• 1 barevná strána inzerce ve finálním programu

• logo společnosti uvedeno ve finálním programu

• logo společnosti uvedeno ve finálním programu

• umístění loga v hlavním konferenčním sále po celou
dobu konání konference

• umístění loga v konferenčním sále po celou dobu konání
konference

• umístění loga firmy jako generálního partnera na webových stránkách akce (s odkazem na webové stránky
sponzora)

• umístění loga firmy jako partnera na webových stránkách akce (s odkazem na webové stránky sponzora)

• 5 vystavovatelských jmenovek

• možnost vložení 1 propagačního materiálu do kongresových tašek (materiál dodá partner)

• možnost vložení 2 propagačních materiálů do kongresových tašek (materiály dodá partner)

• 2 vystavovatelské jmenovky

• prioritní možnost výběru z dalších partnerských pozic
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DALŠÍ
P A R TNE R S K É

Partner bloků pro účastníky

15 000 Kč

• na bloku uvedeno logo sponzora

Partner propisek pro účastníky

MOŽNOSTI

10 000 Kč

• na propisce uvedeno logo sponzora

Partner webových stránek
40 000 Kč

• uvedení sponzora na webových stránkách akce

• na tašce uvedeno logo sponzora

Partner uvítací recepce

Partner šňůrek na jmenovky

Partner konferenčních tašek

10 000 Kč
cena k jednání

30 000 Kč

• logo sponzora uvedeno v místě konání recepce a na stolech s občerstvením

• na šňůrce natištěno logo sponzora

Partner posterové sekce

Partner jmenovek

20 000 Kč

• na posterech uvedeno logo sponzora

• na jmenovce uvedeno logo sponzora

Partner informačního systému

20 000 Kč

• na všech informačních cedulích a navigačních obrazovkách uvedeno logo sponzora

Partner kávových přestávek – jednodenní

10 000 Kč

• možnost umístit firemní roll-up v místě podávání občerstvení plus logo sponzora

20 000 Kč

1 ks propagačního materiálu vložený
do konferenčních tašek

10 000 Kč

• materiál dodá sponzor

Prioritu při výběru dalších sponzorských pozic mají partneři akce dle kategorie.
Další možnosti sponzorských pozic jsou předmětem jednání.

INZERCE

P R O P A R TNE R Y
A V Y ST A V O V A TE L E
Finální Program
Barevná strana
Druhá, předposlední
Poslední strana

12 000 Kč
18 000 Kč
22 000 Kč
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VYSTAVOVATELSKÉ PODMÍNKY
Základní plocha pro stánek

30 000 Kč

• základní (minimální) výstavní plocha

4 m2

• cena zahrnuje:

Cena za každý další m výstavní plochy

6 000 Kč

Vystavovatelské jmenovky při více m :
2

• na každé další 4 m výstavní plochy 1 vystavovatelská jmenovka navíc
2

Cena za každou další vystavovatelskou
jmenovku

500 Kč

Plocha pro umístění firemního roll-upu
• základní plocha 2 x 0,5 m
10
cena zahrnuje pronájem výstavní plochy (bez vybavenía a místa pro zástupce)
• Extra plocha 3 x 0,5 m

propagace
na Media Wall

j e d n od e n n í

• pronájem výstavní plochy (bez vybavení)
• 1 výtisk finálního programu (bez ostatních konferenčních materiálů)
• 2 vystavovatelské jmenovky zdarma
2

Firemní

000 Kč

Využití možnosti projekce na až 93m2 projekční plochy multimediální
stěny v hlavním foyer

Projekce statického obrazu

25 000 Kč / 1 partner*

Projekce statického obrazu

50 000 Kč / exkluzivně

Projekce dynamického obrazu 35 000 Kč / 1 partner*
Projekce dynamického obrazu 70 000 Kč / exkluzivně
*počet firem omezen maximálně na 5 denně

15 000 Kč

• cena zahrnuje:
• pronájem výstavní plochy (bez vybavení) včetně místa pro zástupce
• 1 vystavovatelskou jmenovku zdarma

O R G A NI Z A CE

SATELITNÍCH SYMPÓZIÍ
Cena satelitního sympozia

70 000 Kč

Podmínky organizace sympozia
• Pokud firma využije na organizaci sympozia jednu z konferenčních místností rezervovanou pro hlavní jednání, uhradí za její využití pouze případné vícenáklady. Tyto mohou zahrnovat dodatečné technické zařízení, které není zajištěno pro hlavní jednání, dále extra technickou asistenci, a podobně.
• Pokud firma použije na organizaci sympozia jinou místnost, uhradí veškeré náklady s tím spojené
včetně AV techniky.
• Délka symposia je plánována 45 min vč. přípravy a likvidace. Prosím počítejte s tím při plánování
svého symposia.
• Odbornou náplň symposia budou firmy zasílat technickému sekretariátu, který jej nechá schválit
odborným garantem akce. Program musí být zaslán nejpozději do 31. 5. 2018
• Priorita ve výběru času a umístění symposia souvisí s partnerskou pozicí a termínem
podepsání objednávky
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Upozorňujeme, že v cenách není zahrnuta daň z přidané
hodnoty (DPH).
V případě Vašeho zájmu účastnit se konference jako partner, nám prosím zašlete písemnou objednávku obsahující jméno Vaší společnosti a adresu, jméno kontaktní osoby, telefonní číslo a emailovou
adresu, nebo nás neváhejte kontaktovat telefonicky či e-mailem pro další informace či sjednání
schůzky.objednávky

Eva Tlamsová

Manažerka sponzoringu

tlamsova@guarant.cz

GUARANT International spol. s r.o.
Na Pankráci 17, 140 21 Praha 4, Česká republika

Katrin Kopčáková
Projektová manažerka

Tel.: +420 284 001 444
fax: +420 284 001 448

kopcakova@guarant.cz

www.guarant.cz

