Otázky výstavby, provozu a životnosti vodovodů a kanalizací

VODA 4.0 ve službách infrastruktury
IV. odborná konference– první oznámení – informace pro partnery
Datum a čas konání:
Místo konání:

Čtvrtek 4. dubna 2019, 9:00 – 17:00
Boutique Hotel Jalta, Václavské nám. 818/45, 110 00 Praha 1

Účastníci
Přihlášky a vložné (předběžné):
Vložné zlevněné do 31. 1. 2019
Vložné základní do 22. 3. 2019
Vložné na poslední chvíli do 29. 3. 2019
Vložné na místě
Sleva pro členy CzWA
Cena vložného je bez DPH 21 %

2 499 Kč
3 499 Kč
3 999 Kč
4 999 Kč
10 %

Partneři
Hlavní partner
30 000 Kč
Hlavní partner má právo na umístění loga do 2 m2 v sále semináře, umístění loga na všech
materiálech semináře s nápisem „Hlavní partner“. Vstup na seminář pro dvě osoby, možnost
vložit materiály do prezentačních tašek účastníků, možnost prostoru pro prezentaci hlavního
partnera do 4 m2, 2 strany inzerce ve sborníku
Partner semináře
15 000 Kč
Logo do 1 m2 v sále semináře, loga na všech materiálech pod nápisem „Partner“, vstup na
seminář pro jednu osobu, místo na prezentaci do 2 m2, 1 strana inzerce ve sborníku

Prezentace firem a reklamní materiály

Prostor pro prezentaci firmy do 4 m2
7 500 Kč
Včetně materiálů do prezentačních tašek účastníků, vstup na seminář pro jednu osobu.
Příprava výstavních stánků možná v předvečer konání konference. Pozor na omezené
možnosti parkování v místě.

Reklama ve sborníku
Reklamní stránka ve sborníku, B5 – barevná – 5 000 Kč
Reklamní stránka ve sborníku B5 – černobílá – 2 000 Kč
Podklady pro tisk nutné dodat do 28. 2. 2019

Reklamní materiály do tašek účastníků
Reklamní materiály do tašek účastníků 2 000 Kč
Reklamní materiály musí být dodány na adresu organizátora do 29. 3. 2018.

Mediální partnerství
Logo v sále, možnost vložení materiálu do tašky, logo na všech materiálech konference.
Výměnou za článek před konferencí a po konferenci a za uvedení v seznamu připravovaných
akcí.
130628

Adresa místa konání:
Boutique Hotel Jalta, Václavské nám. 818/45, 110 00 Praha 1

Organizace
Pod záštitou CzWA - Odborná skupina Životnost a obnova vodohospodářské
infrastruktury CzWA
Aquion, s.r.o., Osadní 324/12a, 170 00 Praha 7
T: 283 872 265, E: info@aquion.cz

Doporučené hotely
Boutique Hotel Jalta, Václavské náměstí
Extoll Inn, Holešovice
Plaza Alta Hotel, Holešovice

Parkování
Buď u jednotlivých hotelů, parkovací dům Slovan vedle Státní opery nebo parkoviště
Wilsonova u hlavního nádraží.

DPH
Všechny v tomto materiálu uvedené ceny jsou bez DPH.

Praha, 13. listopadu 2018

Lubomír Macek
Předseda programového výboru
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