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Kongresové, výstavní a společenské centrum ALDIS

NABÍDKA PARTNERSTVÍ
PARTNER I. – 25 000 Kč
Základní prezentace pro partnery, kteří se chtějí na konferenci zviditelnit a být víc než jen v pozici řadového návštěvníka.
VSTUPENKY
1x vstupenka pro 1 osobu na konferenci zdarma s platností po celou dobu konání akce
FOYER SÁLŮ
logo firmy společně s dalšími partnerskými firmami u vstupu do prostor konání konference
roll-up 1 ks v prostoru konference (mimo přednáškové sály)
SPOLEČENSKÝ VEČER KONFERENCE
1x vstupenka na společenský večer

PARTNER II. – 50 000 Kč
Nabídka pro partnery, kteří se chtějí na konferenci zviditelnit nad rámec základní prezentace, být vidět i na webu akce,
v tiskovinách, sborníku přednášek i v rámci široké PR kampaně.
VSTUPENKY
2x vstupenka pro 1 osobu na konferenci zdarma s platností po celou dobu konání akce
FOYER SÁLŮ
logo firmy společně s dalšími partnerskými firmami u vstupu do prostor konání konference
roll-up 1 ks v prostoru konference (mimo přednáškové sály)
SPOLEČENSKÝ VEČER KONFERENCE
2x vstupenka na společenský večer
TISKOVINY, SBORNÍK PŘEDNÁŠEK, PR KOMUNIKACE
prezentace firmy na webových stránkách www.dnytepen.cz
1/8 reklamní strany ve sborníku přednášek barevně
uvedení loga jako partnera akce v E-zpravodaji (elektronický magazín konference, je doručován na 7.000 ověřených oborových
adres ve třech vlnách)

BUSINESS PARTNER – 100 000 Kč
Řešení pro partnery, kteří se chtějí výstavy aktivně účastnit. Kromě zvýraznění v přednáškových sálech, prostorách
konference a sborníku je zahrnut i společenský večer a zázemí pro diskuzi s návštěvníky a partnery. Nabídka je orientační
a rádi ji upravíme na základě Vašich konkrétních představ.
VSTUPENKY
3x vstupenka pro 1 osobu na konferenci zdarma s platností po celou dobu konání akce
1x vstup do VIP Lounge na jméno (neslouží jako vstupenka) umožní vstup do VIP lounge se samostatným občerstvením
a obsluhou, konzumace pro nositele a 1 hosta zdarma
1x parkovací karta
PŘEDNÁŠKOVÉ SÁLY + FOYER SÁLŮ
logo firmy společně s dalšími partnerskými firmami u vstupu do prostor konání konference
logo firmy v přednáškových sálech
promítání loga na velkoplošné projekci v přednáškových sálech v rámci „video-smyčky“ v době přestávek

SPOLEČENSKÝ VEČER KONFERENCE
logo firmy v prostorách společenského večera
3x vstupenka na společenský večer
TISKOVINY, SBORNÍK PŘEDNÁŠEK, PR KOMUNIKACE
prezentace firmy na webových stránkách www.dnytepen.cz
možnost přednášky v rámci jednoho z tematicky určených bloků
uvedení loga jako partnera akce v E-zpravodaji (elektronický magazín konference,
je doručován na 7.000 ověřených oborových adres ve třech vlnách)
logo na jedné z předních stran sborníku přednášek (např. strana 3)
1/2 reklamní strany ve sborníku přednášek barevně
vložení propagačního materiálu do oficiálních materiálů pro účastníky (cca 500 ks)
DOPROVODNÁ VÝSTAVA
stánek umístěný na VIP ploše
varianta stánku business
vybavení 2 křesla a stolek
barevné označení a logo firmy na stánku

HLAVNÍ PARTNER – 200 000 Kč
Řešení pro partnery, kteří se chtějí výstavy aktivně účastnit a současně se i připojit k reklamní kampani akce.
Kromě zvýraznění v přednáškových sálech, prostorách konference a sborníku je zahrnut i společenský večer a zázemí
pro diskuzi s návštěvníky a partnery. Nabídka je orientační a rádi ji upravíme na základě Vašich konkrétních představ.
VSTUPENKY
4 x vstupenka pro 1 osobu na konferenci zdarma s platností po celou dobu konání akce
2 x vstup do VIP Lounge na jméno (neslouží jako vstupenka) umožní vstup do VIP lounge se samostatným občerstvením
a obsluhou, konzumace pro nositele a 1 hosta zdarma
1x parkovací karta
PŘEDNÁŠKOVÉ SÁLY + FOYER SÁLŮ
logo firmy společně s dalšími partnerskými firmami u vstupu do prostor konání konference v odpovídající velikosti s uvedením
označení hlavní partner
logo firmy v přednáškových sálech v odpovídající velikosti hlavního partnera
promítání loga na velkoplošné projekci v přednáškových sálech v rámci „video-smyčky“ v době přestávek s uvedením označení
hlavní partner
SPOLEČENSKÝ VEČER KONFERENCE
logo firmy v prostorách společenského večera
logo firmy na vstupence na společenský večer
4x vstupenka na společenský večer
TISKOVINY, SBORNÍK PŘEDNÁŠEK, PR KOMUNIKACE
logo firmy na hlavní stránce www.dnytepen.cz s uvedením označení hlavní partner
podrobná prezentace firmy na webových stránkách www.dnytepen.cz s prolinkem na stránky firmy
možnost přednášky v rámci jednoho z tematicky určených bloků
uvedení loga jako hlavního partnera akce, rozhovor s představitelem společnosti v jednom z čísel E-zpravodaje (elektronický
magazín konference, je doručován na 7.000 ověřených oborových adres ve třech vlnách)
uvedení loga jako hlavního partnera konference na pozvánce na konferenci (tištěná i elektronická verze – 12.000 adres),
logo na jedné z předních stran sborníku přednášek (např. strana 3) v odpovídající velikosti hlavního partnera
1/1 reklamní strany ve sborníku přednášek barevně
vložení propagačního materiálu do oficiálních materiálů pro účastníky (cca 500 ks)
DOPROVODNÁ VÝSTAVA
stánek umístěný na VIP ploše
varianta stánku business
vybavení 2 křesla, stolek
barevné označení a logo firmy na stánku

GENERÁLNÍ PARTNER – 300 000 Kč
Řešení pro partnery, kteří chtějí vyniknout, zaujmout návštěvníky a dostávat maximální servis nejen v průběhu,
ale již i v rámci přípravy akce. Partner se stává součástí celé kampaně a je mu poskytován veškerý servis. Disponuje
důstojným zázemím pro jednání s partnery nejen na konferenci, ale i v průběhu společenského večera. Nabídka je
orientační a rádi ji upravíme na základě Vašich konkrétních představ.
VSTUPENKY
7x vstupenka pro 1 osobu na konferenci zdarma s platností po celou dobu konání akce
3x vstup do VIP Lounge na jméno (neslouží jako vstupenka) umožní vstup do VIP lounge se samostatným občerstvením
a obsluhou, konzumace pro nositele a 1 hosta zdarma
2x parkovacích karta
PŘEDNÁŠKOVÉ SÁLY + FOYER SÁLŮ
logo firmy společně s dalšími partnerskými firmami u vstupu do prostor konání konference v největší možné velikosti
s uvedením označení generální partner
logo firmy v přednáškových sálech v odpovídající velikosti generálního partnera
promítání loga na velkoplošné projekci v přednáškových sálech v rámci „video-smyčky“ v době přestávek s uvedením označení
generální partner
SPOLEČENSKÝ VEČER KONFERENCE
logo firmy v prostorách společenského večera
logo firmy na vstupence na společenský večer
jmenovité poděkování moderátorem večera
rezervovaný stůl s obsluhou
7x vstupenka na společenský večer
TISKOVINY, SBORNÍK PŘEDNÁŠEK, PR KOMUNIKACE
logo firmy na hlavní stránce www.dnytepen.cz s uvedením označení generální partner
podrobná prezentace firmy na webových stránkách www.dnytepen.cz s prolinkem na stránky firmy
možnost přednášky v rámci jednoho z tematicky určených bloků
uvedení loga jako generálního partnera akce, rozhovor a informace o společnosti v jednom z čísel E-zpravodaje
(elektronický magazín konference, je doručován na 7.000 ověřených oborových adres ve třech vlnách)
uvedení loga jako generálního partnera konference na pozvánce na konferenci (tištěná i elektronická verze – 12.000 adres)
PR informace o firmě a její účasti na akci v tiskových zprávách vydávaných k akci
logo na titulní straně sborníku přednášek s uvedením označení generální partner
logo na jedné z předních stran sborníku přednášek s uvedením označení generální partner
2 reklamní strany ve sborníku přednášek barevně
vložení propagačního materiálu do oficiálních materiálů pro účastníky (cca 500 ks)
DOPROVODNÁ VÝSTAVA
stánek umístěný na VIP ploše
varianta stánku business
vybavení 3 křesla, stolek, skříňka
barevné označení a logo firmy na stánku, 2 ks nástěnné grafiky

Podrobnější informace o partnerství v rámci konference Dny teplárenství a energetiky 2019
Vám rádi poskytneme.
Ing. Aleš Pohl
tel.: +420 724 081 347, e-mail: apohl@exponex.cz
Mirka Kunčáková
tel.: +420 602 728 448, e-mail: mkuncakova@exponex.cz
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