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15-4-037

Nabídka spolupráce na Konferenci dopravní infrastruktura
Vážení,
dovolte mi touto cestou nabídnout Vaší společnosti možnost stát se partnerem
Konference dopravní infrastruktura 2016.
V letošním roce proběhne již 11. ročník, který se bude konat v termínu 21. - 22. 9.
2016 v prostorách Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství na adrese Václavské
náměstí 833/31, Praha 1. Konference je nově rozdělena do dvou samostatných
tematických celků, které se věnují bezpečnosti dopravy a dopravnímu plánování.
Konference se za deset let svého konání stala prestižní událostí v oboru dopravního
projektování a bezpečnosti pozemních komunikací. I nadále hodláme udržet z
minulých let nastavenou vysokou úroveň i mediální pozornost (od roku 2011 je
součástí programu tisková konference, které se pravidelně účastní reportéři z
veřejnoprávních i soukromých médií). Díky tematickému rozšíření a propojení s oblastí
dopravního plánování věříme, že konference posluchače osloví a zaujme, a nadále
bude významnou příležitostí pro čerpání informací, setkání odborné veřejnosti i
předních odborníků.
Konference je cílena na orgány státní správy a samosprávy na všech úrovních
(obce, kraje, stát). Účastníky jsou zejména vedoucí odborů dopravy a územního
plánování, odborů rozvoje města, příp. starostové, tedy osoby s rozhodovací
pravomocí v oblasti investicí. Vhodná je také pro poradenské a projekční firmy a
ostatní experty zabývající se dopravou, dopravce, složky integrovaného záchranného
systému (IZS), pojišťovací instituce a specialisty, kteří mají možnost přispět ke zvýšení
kvality bezpečnosti a plánování dopravních staveb a bezpečnosti silniční dopravy z
hlediska nároků na bezpečné dopravní cesty.
Prostory akce jsou velmi dobře pro účastníky dostupné a poskytují komfortní prostor
pro vystavovatele. V sále se každoročně vystřídá na 150 posluchačů a přednášejících.
V příloze naleznete informace o možnostech propagace Vaší společnosti v rámci
konference. Velice rádi se s Vámi setkáme a osobně projednáme detaily a různé
možnosti spolupráce. Více informací naleznete na webu http://konference.afcityplan.cz nebo Vám budou poskytnuty telefonicky: (+420) 277 005 534 (Ing.
Nejerálová), (+420) 277 005 523 (Ing. Suntych).
Pevně věříme, že naše nabídka bude z Vaší strany přijata a těšíme se na setkání a
další spolupráci ve prospěch kvalitnější a bezpečnější dopravní infrastruktury.
S přátelským pozdravem

Ing. Petr Košan
Jednatel společnosti AF-CITYPLAN s.r.o.
Tel: 732 189 772; petr.kosan@afconsult.com
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Příloha:

NABÍDKA PARTNERSTVÍ A PROPAGACE
HLAVNÍ PARTNER - 50 000 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
 4x vstupenka pro 1 osobu na konferenci zdarma s platností po celou dobu
konání akce
PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL + FOYER
 logo firmy u vstupu do prostor konání akce v největší možné velikosti
s uvedením označení hlavní partner
 logo firmy v přednáškových sálech – čelní strana
 promítání loga na velkoplošné projekci v přednáškovém sále v rámci
„smyčky“ v době přestávek s uvedením označení hlavní partner
 komerční prezentace – 10 min. vystoupení zástupce firmy
SPOLEČENSKÝ VEČER KONFERENCE
 logo firmy v prostorách společenského večera
 logo firmy na vstupence na společenský večer
 jmenovité poděkování moderátorem večera
 4x vstupenka na společenský večer
TISKOVINY, PR KOMUNIKACE
 pozvánka na konferenci (elektronická verze – 3 000 oborových adres)
uvedení loga jako hlavního partnera konference
 info o firmě a její účasti na akci v tiskových zprávách a inzerci vydávaných
k akci
 podrobná prezentace firmy na webových stránkách http://konference.afcityplan.cz s prolinkem na stránky firmy s uvedením označení hlavní
partner
 logo firmy na hlavní stránce http://konference.af-cityplan.cz s uvedením
označením hlavní partner
 logo firmy v tiskových zprávách vydaných k akci s uvedením označení
hlavní partner
 vkládání firemních předmětů a prospektů do oficiálních materiálů pro
účastníky
 logo firmy na inspekčním vozidle pořadatele po dobu 1 roku
DOPROVODNÁ VÝSTAVA
 možnost umístění vlastního stánku nebo panelu v prostorách konference
dle dohody
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PARTNER - 25 000 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 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
 2x vstupenka pro 1 osobu na konferenci zdarma s platností po celou dobu
konání akce
PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL + FOYER
 logo firmy u vstupu do prostor konání akce ve větší velikosti
 logo firmy v přednáškových sálech ve větší velikosti
 promítání loga na velkoplošné projekci v přednáškovém sále v rámci
„smyčky“ v době přestávek s uvedením označení partner konference
SPOLEČENSKÝ VEČER KONFERENCE
 logo firmy v prostorách společenského večera
 logo firmy na vstupence na společenský večer
 2x vstupenka na společenský večer
TISKOVINY, PR KOMUNIKACE
 pozvánka na konferenci (elektronická verze – 3 000 oborových adres)
uvedení loga jako partnera konference
 info o firmě a její účasti na akci v tiskových zprávách a inzerci vydávaných
k akci
 logo firmy na hlavní stránce http://konference.af-cityplan.cz s uvedením
označením partner a prolinkem na stránky firmy
 logo firmy v tiskových zprávách vydaných k akci s uvedením označení
partner
 vkládání firemních předmětů a prospektů do oficiálních materiálů pro
účastníky
DOPROVODNÁ VÝSTAVA
 možnost umístění vlastního stánku nebo panelu v prostorách konference
dle dohody

DALŠÍ FORMY PROPAGACE NA KONFERENCI




Roll-up nebo panel v prostorách foyer konference
Vložení firemních předmětů a prospektů
do materiálů pro účastníky
Vlastní promo stánek (do 4 m2)

8 000 Kč
4 000 Kč
10 000 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH.
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ZÁVAZNÁ OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE
„Konference dopravní infrastruktura 2016“

Datum konání: 21. - 22. 9. 2016
Místo konání: budova Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské náměstí
833/31, Praha 1


Organizace / firma (údaje pro fakturaci):
.......................................................... ...............................................................

IČ:...................................................... DIČ: ........................................................
Adresa: ............................................... ……………………………PSČ: ...............................
Telefon: ............................................. Fax: .........................................................
E-mail: ................................................ ……………………………GSM: ..............................
Kontaktní osoba: .................................. ………………….. .............................................


Objednáváme následující firemní presentaci:
Partnerství:
Propagace:
☐Hlavní partner

☐Panel/Roll-up

☐Partner

☐Vložení firemního předmětu do tašky posluchače
☐Vlastní promostánek



Celková cena:………………………………

Kč bez DPH.

(Ceny a rozsah viz „NABÍDKA PARTNERSTVÍ A PROPAGACE“, k cenám bude účtováno DPH.)



Prosíme Vás o pečlivé vyplnění a registraci jedním z následujících způsobů:
o faxem: +420 224 922 072,
o poštou na adresu: AF-CITYPLAN s.r.o., Magistrů 1275/13, 140 00
Praha 4,
o e-mailem: jana.nejeralova@afconsult.com (prosíme o naskenovaný
dokument s razítkem a podpisem).

Po obdržení objednávky Vám bude obratem zaslána faktura pro uskutečnění platby a
podrobné pokyny. Uhrazená částka je nevratná. Uzávěrka objednávek osazení
panelu a loga je 20. srpna 2016, firemní prospekt do tašky posluchače
doručte na adresu firmy AF-CITYPLAN s.r.o. nejpozději do 30. srpna 2016.
Více informací: http://konference.af-cityplan.cz, nebo telefonicky Ing. Nejerálová tel.: +420 277 005 534 nebo Ing. Suntych – tel: +420 277 005 523.

Datum: ………………………………………

Razítko a podpis: ………………………………………
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