10. 5. 2018

FSI, VUT V BRNĚ

NABÍDKA PREZENTACE PRO PARTNERY
Využijte možnosti partnerství a buďte na konferenci vidět. Nabídka se vztahuje na konferenci
MODERNÍ VÝROBNÍ TECHNOLOGIE A MATERIÁLY,
která se koná dne 10. 5. 2018 v Brně.
PREZENTACE – 10 000 Kč

• roll-up 1 ks v prostoru konference

PARTNER - 20 000 Kč
•
•
•
•
•
•
•

označení „partner“ konference
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
roll-up 1 ks v prostoru konference
logo firmy na webových stránkách www.strojforum.cz
logo ve sborníku konference

HLAVNÍ PARTNER – 30 000 Kč
varianta č. I s přednáškou
•
•
•
•
•
•
•
•
•

označení „hlavní partner“ konference
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
přednáška v rámci odpoledního bloku konference
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HLAVNÍ PARTNER – 30 000 Kč
varianta č. II s vyhrazeným zázemím pro konzultační činnost
•
•
•
•
•
•
•
•
•

označení „hlavní partner“ konference
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
V rámci konferenci vytvoříme konzultační centrum, které budeme plně propagovat prostřednictvím newsletterů odcházejících
na databázi 8.000 kontaktů, dále prostřednictvím tiskovin a grafických materiálů ke konferenci. Nabízíme Vám zázemí
v tomto centru, zviditelnění Vaší značky a vyhrazený prostor pro přímý kontakt s účastníky konference.

HLAVNÍ PARTNER – 35 000 Kč
varianta č. III s přednáškou a vyhrazeným zázemím pro konzultační činnost
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

označení „hlavní partner“ konference
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
přednáška v rámci odpoledního bloku konference
V rámci konferenci vytvoříme konzultační centrum, které budeme plně propagovat prostřednictvím newsletterů odcházejících
na databázi 8.000 kontaktů, dále prostřednictvím tiskovin a grafických materiálů ke konferenci. Nabízíme Vám zázemí
v tomto centru, zviditelnění Vaší značky a vyhrazený prostor pro přímý kontakt s účastníky konference.

Podrobnější informace o partnerství Vám rádi poskytnou:
Ing. Aleš Pohl
tel.: +420 724 081 347, e-mail: apohl@exponex.cz

Mgr. Sára Václavíková
tel.: +420 730 575 808, e-mail: svaclavikova@exponex.cz

Ing. Roman Dvořák
tel.: +420 775 245 800, e-mail: roman.dvorak@mmspektrum.com
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