17. 2. 2016

OBECNÍ DŮM, PRAHA

ZÁKLADNÍ PREZENTACE PRO PARTNERY, KTEŘÍ
CHTĚJÍ BÝT NA KONFERENCI VIDĚT A NEBÝT JEN V POZICI ŘADOVÉHO NÁVŠTĚVNÍKA

PREZENTACE – 20 000 Kč
VSTUPENKY
1x vstupenka pro 1 osobu na konferenci zdarma s platností po celou dobu konání akce vč. vstupenky na společenský večer
FOYER SÁLU
logo firmy společně s dalšími firmami při vstupu
roll-up 1 ks v prostoru konference (mimo přednáškový sál)

PARTNER – 50 000 Kč
VSTUPENKY
2x vstupenka pro 1 osobu na konferenci zdarma s platností po celou dobu konání akce vč. vstupenky na společenský večer
FOYER SÁLŮ
logo firmy společně s dalšími firmami při vstupu
roll-up 1 ks v prostoru konference (mimo přednáškový sál)
TISKOVINY, SBORNÍK PŘEDNÁŠEK, PR KOMUNIKACE
prezentace firmy na webových stránkách www.ppp4.cz
1/8 reklamní strany ve sborníku přednášek černobíle

BUSINESS PARTNER – 100 000 Kč
Řešení pro partnery, kteří se chtějí výstavy aktivně účastnit. Kromě zvýraznění v přednáškovém sále,
prostorách konference, 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 vč. vstupenky na společenský večer
PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL + FOYER SÁLU
přednáška/prezentace v rámci programu přednášek
logo firmy společně s dalšími firmami při vstupu
logo firmy v přednáškovém sále
promítání loga na velkoplošné projekci v přednáškovém sále v rámci „smyčky“ v době přestávek
SPOLEČENSKÝ VEČER KONFERENCE
logo firmy v prostorách společenského večera
TISKOVINY, SBORNÍK PŘEDNÁŠEK, PR KOMUNIKACE
prezentace firmy na webových stránkách www.ppp4.cz
info o firmě a její účasti na akci v tiskových zprávách vydávaných k akci
logo na předních stranách sborníku přednášek (např. strana 3)
1/2 reklamní strany ve sborníku přednášek barevně
vkládání firemních předmětů do oficiálních materiálů pro účastníky

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 přednáškovém sále, prostorách konference, 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
5x vstupenka pro 1 osobu na konferenci zdarma s platností po celou dobu konání akce vč. vstupenky na společenský večer
1x parkovací karta
PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL + FOYER SÁLU
přednáška/prezentace v rámci programu přednášek
logo firmy v přednáškovém sále ve větší velikosti
promítání loga na velkoplošné projekci v přednáškovém sále v rámci „smyčky“ v době přestávek
logo firmy u vstupu do prostor konání akce ve větší velikosti
SPOLEČENSKÝ VEČER KONFERENCE
logo firmy v prostorách společenského večera
logo firmy na vstupenkách na společenský večer
TISKOVINY, SBORNÍK PŘEDNÁŠEK, PR KOMUNIKACE
uvedení loga jako hlavního partnera akce
pozvánka na konferenci (elektronická verze) – uvedení loga jako hlavního partnera konference
podrobná prezentace firmy na webových stránkách www.ppp4.cz s prolinkem na stránky firmy
logo firmy na hlavní stránce www.ppp4.cz
PR informace o firmě a její účasti na akci v tiskových zprávách vydávaných k akci
logo na předních stranách sborníku přednášek (např. strana 3) v odpovídající velikosti
1/1 reklamní strany ve sborníku přednášek barevně
vkládání firemních předmětů do oficiálních materiálů pro účastníky

Podrobnější informace o partnerství v rámci konference Připraveno pro průmysl 2016 Vám rádi poskytnou:
Aleš Pohl
tel.: +420 724 081 347, e-mail: apohl@exponex.cz
Alexandra Moravcová
tel.: +420 604 221 910, e-mail: amoravcova@exponex.cz
Jan Prokš
tel.: +420 731 563 615, e-mail: proks@electroindustry.cz

www.ppp4.cz
ORGANIZÁTOR:

POŘADATEL:

Exponex s.r.o., Pražákova 60, 619 00 Brno
tel.: +420 604 221 910, e-mail: info@exponex.cz

Elektrotechnická asociace České republiky
Polygon House, Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4, www.electroindustry.cz

