Aspekty rodinných firem
Brno, 7. 9. 2017
ZÁKLADNÍ PREZENTACE
PRO PARTNERY,
KTEŘÍ
CHTĚJÍ BÝT NA
NABÍDKA PREZENTACE
PRO
PARTNERY
KONFERENCI VIDĚT A NEBÝT JEN V POZICI ŘADOVÉHO NÁVŠTĚVNÍKA
VYUŽIJTE MOŽNOSTI PARTNERSTVÍ A BUĎTE NA KONFERENCI VIDĚT.
NABÍDKA SE VZTAHUJE NA KONFERENCI STROJÍRENSKÉ FÓRUM 2017 - ASPEKTY
NABÍDKA SE VZTAHUJE NA KONFERENCI STROJÍRENSKÉ FÓRUM 2017 - ASPEKTY
RODINNÝCH FIREM, KTERÁ SE KONÁ DNE 7. ZÁŘÍ 2017 V BRNĚ.
RODINNÝCH FIREM, KTERÁ SE KONÁ DNE 7. ZÁŘÍ 2017 V BRNĚ.
PREZENTACE – 10 000 Kč
• roll-up 1 ks v prostoru konference
PARTNER - 19 000 Kč
•

1x vstupenka pro 1 osobu na konferenci zdarma

•

logo firmy společně s dalšími firmami při vstupu na konferenci v odpovídající velikosti

•

roll-up 1 ks v prostoru konference

•

logo firmy na webových stránkách www.strojforum.cz

•

logo ve sborníku konference

•

označení "partner" konference

HLAVNÍ PARTNER – 24 000 Kč
•

2x vstupenka pro 1 osobu na konferenci zdarma

•

logo firmy společně s dalšími firmami při vstupu na konferenci v odpovídající velikosti

•

logo firmy společně s dalšími firmami v přednáškovém sále v odpovídající velikosti

•

logo v rámci video "smyčky" spuštěné v průběhu přestávek na hlavním plátně

•

roll-up 1 ks v prostoru konference

•

logo firmy na webových stránkách www.strojforum.cz

•

logo ve sborníku konference

•

označení "hlavní partner" konference

GENERÁLNÍ PARTNER – 50 000 Kč
MM
PUBLISHING
S. R. O.

Aspekty rodinných firem
Brno, 7. 9. 2017
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kteří se
chtějí
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logo firmy společně s dalšími firmami při vstupu na konferenci v odpovídající velikosti
2x vstupenka pro 1 osobu na konferenci zdarma
logo firmy společně s dalšími firmami v přednáškovém sále v odpovídající velikosti
logo firmy společně s dalšími firmami při vstupu na konferenci v odpovídající velikosti
logo v rámci video "smyčky" spuštěné v průběhu přestávek na hlavním plátně
logo firmy společně s dalšími firmami v přednáškovém sále v odpovídající velikosti
roll-up 1 ks v prostoru konference
logo v rámci video "smyčky" spuštěné v průběhu přestávek na hlavním plátně
logo firmy na webových stránkách www.strojforum.cz
roll-up 1 ks v prostoru konference
logo a krátká prezentace firmy ve sborníku konference
logo firmy na webových stránkách www.strojforum.cz
inzerce velikosti A4 ve sborníku konference
logo a krátká prezentace firmy ve sborníku konference
vložení propagačních materiálů do materiálů pro účastníky
inzerce velikosti A4 ve sborníku konference
zázemí ve formě stolku a židle
vložení propagačních materiálů do materiálů pro účastníky
označení "generální partner" konference
zázemí ve formě stolku a židle

• máte
označení
"generální
konference
Pokud
zájem
stát se partner"
partnerem
konference Aspekty rodinných firem v Brně a konference Cyber Factory
v Praze, rádi Vám sestavíme individuální nabídku.
Pokud máte zájem stát se partnerem konference Aspekty rodinných firem v Brně a konference Cyber Factory
o partnerství
Vám rádi
poskytnou:
vPodrobnější
Praze, rádiinformace
Vám sestavíme
individuální
nabídku.
Aleš
Pohl informace o partnerství Vám rádi poskytnou:
Podrobnější
tel.:
Aleš+420
Pohl724 081 347, e-mail: apohl@exponex.cz
Sára
Václavíková
tel.: +420
724 081 347, e-mail: apohl@exponex.cz
tel.:
730 575 808, e-mail: svaclavikova@exponex.cz
Sára+420
Václavíková
Roman
k 808, e-mail: svaclavikova@exponex.cz
tel.: +420Dvoř
730á575
tel.:
+420Dvoř
775á245
Roman
k 800, e-mail: roman.dvorak@mmspektrum.com
tel.: +420 775 245 800, e-mail: roman.dvorak@mmspektrum.com
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