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OBJEDNÁVKA partnerství na konferenci NOVÉ TRENDY V ČISTÍRENSTVÍ 2022
která se koná 8. listopadu 2022 v Hotelu Palcát Tábor

MÁM ZÁ JEM O PARTNERSTVÍ A ZÚČASTNÍM SE JAKO (označte křížkem vybranou variantu):

  GENERÁLNÍ PARTNER: 50.000 Kč bez DPH
   – Reklamní spot na obrazovkách v sále.

   – Inzerce ve sborníku – 1x barevná A4.

   – Logo na on-line pozvánce na webových stránkách.

   – Logo na obálce sborníku přednášek.

   – Logo na banneru partnerů v přednáškovém sále a na banneru vystavovatelů v přísálí.

   – Logo na webových stránkách konference a sociálních sítích.

   – Vkládání inzertních a propagačních materiálů do tašek. (cca 350 ks)

   – Stolek a dvě židle v prostorách výstavy firem u hlavního sálu, roll up.

   – 2 zástupci společnosti účast na konferenci zdarma.

  HLAVNÍ PARTNER: 30.000 Kč bez DPH
   – Reklamní spot na obrazovkách v sále.

   – Inzerce ve sborníku – barevná ½ A4.

   – Logo na obálce sborníku přednášek.

   – Logo na banneru partnerů v přednáškovém sále a na banneru vystavovatelů v přísálí.

   – Logo na webových stránkách konference a sociálních sítích.

   – Vkládání inzertních a propagačních materiálů do tašek. (cca 350 ks)

   – Stolek a dvě židle v prostorách výstavy firem u hlavního sálu, roll up.

   – 2 zástupci společnosti účast na konferenci zdarma.

  PARTNER: 20.000 Kč bez DPH
   – Logo na obálce sborníku přednášek.

   – Logo na banneru partnerů v přednáškovém sále a na banneru vystavovatelů v přísálí.

   – Logo na webových stránkách konference a sociálních sítích.

   – Vkládání inzertních a propagačních materiálů do tašek. (cca 350 ks)

   – Stolek a dvě židle v prostorách výstavy firem u hlavního sálu, roll up.

   – 1 zástupce společnosti účast na konferenci zdarma.

  VYSTAVOVATEL: 10.000 Kč bez DPH
   – Logo na panelu vystavovatelů.

   – Stolek a dvě židle v prostorách výstavy firem u hlavního sálu, roll up.

   – 1 zástupce společnosti účast na konferenci zdarma.

  INZERTNÍ MIX: 5.000 Kč bez DPH
   – Vkládání inzertních a propagačních materiálů do tašek. (cca 350 ks)

   – Inzerce ve sborníku – barevná ½ A4.

Závaznou objednávku zašlete do 30. 9. 2022 na e-mail: marketing@envi-pur.cz,

nebo poštou na adresu: Petra Volavá, ENVI-PUR, s.r.o., Wilsonova 420, 392 01 Soběslav. 

Objednávám firemní prezentaci ve výši:                Kč bez DPH
Platba bude provedena na základě faktury se splatností 14 dnů. K uvedeným cenám bude připočteno DPH dle platných daňových předpisů.
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