14. BIENÁLNÍ
KO NFEREN CE C Z WA

2021

2 2 . –24 . Z Á Ř Í 202 1 ,
LITOMYŠL

Výřez ze soch Olbrama Zoubka
v klášterní zahradě v Litomyšli

Nabídka
a objednávkový
formulář firemní
prezentace

Objednávka Firemní Prezentace
Na 14. Bienální Konferenci Czwa Voda 2021
22.–24. Září 2021, Litomyšl
Generální partner

Hlavní partner

Partner

od 30 000 Kč bez DPH

od 20 000 Kč bez DPH

od 10 000 Kč bez DPH

•
•
•
•
•
•
•

logo na obálce sborníku přednášek
logo na panelu partnerů v Kongresovém centru
logo v závěrečné zprávě z konference
logo na webových stránkách konference
vkládaná inzerce do tašek
stolek a 2 židle v prostorách výstavy firem
2 zástupci společnosti účast na konferenci
zdarma
• inzerce ve sborníku (1 barevná A4)
• logo na diplomech posterové soutěže
• účast zástupce společnosti při předávání
diplomů

• logo na obálce sborníku přednášek
• logo na panelu partnerů v Kongresovém
centru
• logo v závěrečné zprávě z konference
• logo na webových stránkách konference
• vkládaná inzerce do tašek
• stolek a 2 židle v prostorách výstavy firem
• 2 zástupci společnosti účast na konferenci
zdarma

• logo na obálce sborníku přednášek
• logo na panelu partnerů v Kongresovém
centru
• logo v závěrečné zprávě z konference
• logo na webových stránkách konference
• vkládaná inzerce do tašek
• 1 zástupce společnosti účast na konferenci
zdarma

Vystavovatel

Inzerce ve sborníku

Distribuce firemních letáků

12 000 Kč bez DPH
sleva pro korporativní
členy 2 000 Kč

3 000 Kč bez DPH
sleva pro korporativní
členy 1 000 Kč

2 500 Kč bez DPH
sleva pro korporativní
členy 500 Kč

• výstavní plocha cca 2 m2 (1 stůl a 2 židle)
• logo na panelu vystavovatelů
• 1 zástupce společnosti účast na konferenci
zdarma
Uzávěrka objednávek 5. 9. 2021

• 1 barevná A4 ve sborníku
• podklady k tisku v pdf dodané inzerentem
do 31. 8. 2021
Uzávěrka objednávek 31. 8. 2021

• reklamní letáky dodané objednatelem
pro vložení do konferenčních tašek
• počet (cca 200 ks) bude upřesněn
v dostačeném předstihu
Uzávěrka objednávek a dodání letáků
do 10. 9. 2021

Uzávěrka objednávek partnerství konference je 25. května 2021.

VYZNAČTE KŘÍŽKEM, KTEROU Z UVEDENÝCH NABÍDEK OBJEDNÁVÁTE.
Objednávám firemní
prezentaci v celkové výši
(Kč bez DPH)

Platba bude provedena na základě faktury se splatností
14 dnů. K uvedeným cenám bude připočteno DPH
dle platných daňových předpisů.

Fakturační údaje objednavatele
Název společnosti
Sídlo společnosti –
ulice č.p./č.o., PSČ, město
IČO

DIČ

Kontaktní osoba –
jméno
E-mail
Telefonní číslo

V

dne:

2021

CzWA service s. r. o., Traťová 574/1, 619 00 Brno, IČO: 04146212,
DIČ: CZ 04146212, Objednávky zasílejte elektronicky na e-mail: service@czwa.cz,
Kontaktní osoba Jana Šmídková, tel.: +420 737 508 640

Podpis a razítko organizace:
V případě, že se konference bude muset uskutečnit v online
formě, máme zajištěn profesionální konferenční systém TRI
vhodný i pro prezentaci sponzorů a vystavovatelů.
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