NABÍDKA PREZENTACE PRO PARTNERY
Využijte možnosti partnerství a buďte na konferenci vidět. Nabídka se vztahuje na konferenci

INTELIGENTNÍ VÝROBA,
která se koná dne 8.11.2018 v Praze.

I. PARTNER – 20 000 Kč
Základní prezentace pro partnery, kteří se chtějí na konferenci zviditelnit a být víc než jen v pozici
řadového návštěvníka.
• Označení „partner“ konference
• 2x vstupenka pro 1 sobu 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 1ks v prostorách konference
• Logo firmy na webových stránkách www.strojforum.cz
• Logo ve sborníku konference

II. HLAVNÍ PARTNER – 35 000 Kč
Varianta s přednáškou a vyhrazeným zázemím pro konzultační činnost
Nabídka pro partnery, kteří se chtějí aktivně účastnit konference a zviditelnit se nad rámec základní
prezentace, být vidět i na webu akce, v tiskovinách, sborníku přednášek i v rámci PR kampaně,
vystoupit v rámci konferenčního programu a mít k dispozici konzultační centrum se zázemím pro vlastní
prezentaci a diskuzi s návštěvníky a partnery v průběhu akce.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Označení „Hlavní partner“ konference
2x vstupenka pro 1 sobu 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 1ks v prostorách konference
Logo firmy na webových stránkách www.strojforum.cz
Logo ve sborníku konference
Přednáška v rámci konference
V rámci konference vytvoříme konzultační centrum, které budeme plně propagovat
prostřednictvím newsletterů odcházejících na databázi 15.000 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.
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III. BUSINESS PARTNER – 50 000 Kč
Varianta s přednáškou a vyhrazeným zázemím pro konzultační činnost a zvýšenou propagací
Nabídka pro partnery, kteří se chtějí aktivně účastnit konference a zviditelnit se nad rámec základní
prezentace, být vidět i na webu akce, v tiskovinách, sborníku přednášek i v rámci PR kampaně,
vystoupit v rámci konferenčního programu a mít k dispozici konzultační centrum se zázemím pro vlastní
prezentaci a diskuzi s návštěvníky a partnery v průběhu akce. Nad rámec ostatních partnerských
balíčku je i propagace partnera v odborném časopisu MM Průmyslové spektrum a v mobilní aplikaci
pro účastníky konference.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Označení „Business partner“ konference
Označení „Business partner“ v rámci akvizice (Předpokládá se oslovení cca. 15 000 adres)
Označení „Business partner“ ve všech oficiálních tiskovinách konference.
Označení „Business partner“ na webových stránkách www.strojforum.cz
2x vstupenka pro 1 sobu 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 1ks v prostorách konference
Promítání loga na velkoplošné projekci v přednáškovém sále v rámci „smyčky“ v době
přestávek
1/1 reklamní strany ve sborníku přednášek barevně
Vkládání Vašich firemních materiálů do oficiálních materiálů pro účastníky
Přednáška v rámci programu
V rámci konference vytvoříme konzultační centrum, které budeme plně propagovat
prostřednictvím newsletterů odcházejících na databázi 15.000 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.

Propagace časopis MM Průmyslové spektrum:
• PR v MM Průmyslovém spektru – generální mediální partner – uvádění firmy jako business
partnera (přední místo ve sledu partnerů) v inzerátech a při propagaci konference
Závěrečná zpráva a medializace
• poděkování partnerům a zveřejnění závěrů v časopise MM Průmyslovém spektrum a na
webových stránkách www.mmspektrum.com
• uvedení partnerů v závěrech konference – distribuce účastníkům a na databázi hlavního
mediálního partnera
• poděkování všem účastníkům s uvedením partnera v závěrečné zprávě
Mobilní konferenční aplikace pro účastníky
Aplikace je určena pro návštěvníky ke sledování aktualit z konference, zadávání dotazů pro
přednášející, hodnocení přednášek a navazování nových kontaktů v prostorách konference.
• Umístění loga na úvodní obrazovku v aplikaci.
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Podrobnější informace o partnerství Vám rádi poskytnou:
Ing. Jana Vasilková
tel.: +420 736 637 073, e-mail: jvasilkova@exponex.cz
Ing. Aleš Pohl
tel.: +420 724 081 347, e-mail: apohl@exponex.cz
Ing. Roman Dvořák
tel.: +420 775 245 800, e-mail: roman.dvorak@mmspektrum.com

3

