
 

Marketingová nabídka 
 

Zlatý marketingový partner XXVII. Setkání podnikatelů, které se 
uskuteční dne 1.července v Ostravě 

 
 

 Tato nabídka zahrnuje: 

• Zahradní stan s vybavením (stůl, židle) k prezentaci firmy a obchodním 
jednáním, který bude umístěn v zahradách Generálního konzulátu Polské 
republiky v Ostravě.  

 
• 6 VIP pozvánek na hospodářskou konferenci a na slavnostní setkání v 

zahradách konzulátu. 
 

• Prezentace společnosti na hospodářské konferenci a v zahradách Generálního 
konzulátu PR v Ostravě v rozsahu níže uvedeném. 
 

• Multimediální prezentace firmy (formou loga, banneru, …) na hospodářské 
konferenci a formou ústní prezentace v zahradách konzulátu. 

 
• Umístění loga firmy ve všech tiskových materiálech týkajících se akce.  

(Na základě dohody o marketingové spolupráci uzavřené do dne 15.6.2021, 
logo musí být zaslané ČPOK do 15.6.2021) 
 

• Umístění loga a informací o společnosti v katalogu XXVII. Setkání podnikatelů 
v kategorii „Partneři – Zlatý marketingový partner XXVII. Setkání 
podnikatelů” a vepsání zástupců společnosti do kategorie „Seznam 
čestných hostů” (logo a jména zástupců společnosti musí být zaslané ČPOK 
do 15.6.2021). 

 
• Umístění reklamního panelu nebo banneru o velikosti max.1,5m x 1m v 

zahradách konzulátu. (Reklamní panel nebo banner dodá partner do dne 
28.6.2021). 

 
• Umístění informačních materiálů a propagačních tiskovin ve stojanech na 

prospekty v zahradách konzulátu. 
 
 
 

Cena : 50.000,- Kč  
 

 

 

ČESKO-POLSKÁ OBCHODNÍ KOMORA I CZESKO-POLSKA IZBA HANDLOWA  
Janáčkova 10, 702 00 Ostrava, tel.: +420 596 612 230, e-mail: sekretariat@opolsku.cz, web: www.opolsku.cz 

 

mailto:sekretariat@opolsku.cz
http://www.opolsku.cz/


 

Marketingová nabídka 
 

Stříbrný marketingový partner XXVII. Setkání podnikatelů, které se 
uskuteční dne 1.července 2021 v Ostravě 

 

 
Tato nabídka zahrnuje: 
 
 

• 2 VIP pozvánky na hospodářskou konferenci a slavnostní setkání v 
zahradách konzulátu. 
 

• Umístění loga firmy ve všech tiskových materiálech týkajících se akce.  
(Na základě dohody o marketingové spolupráci uzavřené do dne 15.6.2021. 
Logo musí být zaslané ČPOK do 15.6.2021.) 
 

• Umístění loga a informací o společnosti v katalogu XXVII. Setkání podnikatelů 
v kategorii „Partneři – Stříbrný marketingový partner XXVII. Setkání 
podnikatelů” a vepsání zástupců společnosti do kategorie „Seznam 
čestných hostů” ((logo a jména zástupců společnosti musí být zaslané ČPOK 
do 15.6.2021). 

 
• Umístění reklamního panelu nebo banneru o velikosti max.1,5m x 1m v 

zahradách konzulátu. (Reklamní panel nebo banner dodá partner do dne 
28.6.2021). 
 

• Prezentace společnosti (formou loga, banneru, …) na konferenci a formou 
ústní prezentace v zahradách konzulátu (logo musí být zaslané ČPOK do 
15.6.2021). 

 
• Umístění informačních materiálu a propagačních tiskovin ve stojanech na 

prospekty v zahradách konzulátu. 
 
 
 
 

 
Cena: 25.000,- Kč 

 
 
 
 

 
ČESKO-POLSKÁ OBCHODNÍ KOMORA I CZESKO-POLSKA IZBA HANDLOWA  
Janáčkova 10, 702 00 Ostrava, tel.: +420 596 612 230, e-mail: sekretariat@opolsku.cz, web: www.opolsku.cz 

mailto:sekretariat@opolsku.cz
http://www.opolsku.cz/

