
 

BALÍČKY PARTNERSKÝCH PROPAGAČNÍCH SLUŽEB 

Hledáte prestižní a efektivní způsob, jak v průběhu fóra Sítě & služby realitních kanceláří 2011 zviditelnit svou 
značku, jak posílit její image a prestiž, jak si zajistit vyšší pozornost a osobně se představit a připomenout 
návštěvníkům, vystavovatelům a médiím?  

Potom využijte některou z forem Partnerství, která zahrnuje balíček propagačních služeb. Tento balíček vám 
umožní být jako Partner jmenovitě uveden na všech inzerátech, na webu, v katalogu a konferenčních  
materiálech. Zároveň získáte možnost umístit svůj banner přímo v prostorách konání konference, být uvedeni 
moderátorem v průběhu konference či obdržet čestné a zvýhodněné vstupenky pro své obchodní partnery 
nebo zaměstnance.  

Můžete si k tomu vybrat některý z balíčků propagačních služeb nebo se můžeme dohodnout na jiné individuální 
podobě propagace.  

Balíčky partnerských propagačních služeb Cena (bez DPH) 

ZLATÝ PARTNER – obsazeno  100 000 Kč 

STŘÍBRNÝ PARTNER  50 000 Kč 

BRONZOVÝ PARTNER  30 000 Kč 

HLAVNÍ PARTNER V.I.P. KOKTEJLU  40 000 Kč 

PARTNER V.I.P. KOKTEJLU 20 000 Kč 

PARTNER OBĚDA  30 000 Kč 

PARTNER KÁVOVÉ PŘESTÁVKY  15 000 Kč 

REKLAMA NA KONFERENČNÍ VISAČCE  18 000 Kč 

LOGO NA ZÁVĚSNÉ PÁSCE KONFERENČNÍ VISAČKY  12 000 Kč 

 

V ceně balíčku není zahrnuta výroba nosičů reklamních sdělení - propagačního panelu, roll-up, prospektů, 
visaček, pásek, reklamních předmětů nebo inzerátu do konferenční složky. Členové Franchise Clubu mohou 
získat balíčky partnerských propagačních služeb se slevou 10 %.  

Podrobný rozsah PARTNERSKÝCH BALÍČKŮ SLUŽEB pro jednotlivé typy partnerství a další služby je popsán dále. 
Bližší informace vám poskytne manažer realitního fóra Jaroslav Tamchyna (+420 603 578 035). 

 

 
 
Spálená 51, 110 00 Praha 1 
GSM: +420 603 578 035  
Tel.: +420 226 518 868 
E-mail: tamchyna@ifranchising.cz 
http://www.ifranchising.cz 



ZLATÝ PARTNER   

ZLATÝ PARTNER je prestižní a exkluzivní označení, které pomůže intenzivně zviditelnit vaší značku, posílit image 
a osobně se představit a připomenout všem návštěvníkům, vystavovatelům a médiím. Cena „zlatého 
partnerství“ je 100 000 Kč (+ DPH). 

Balíček ZLATÝ PARTNER zahrnuje: 

Umístění loga zlatého partnera 

 logo zlatého partnera na prioritním místě konferenčního sálu a při vstupu do sálu po dobu 
konferenčního jednání  na reklamním nosiči roll-up (max. 200 x 100 cm) nebo na závěsném banneru 
(max. 120 x 120 cm) 

 logo zlatého partnera na konferenční internetové stránce vč. možnosti jeho prokliku na firemní 
webovou stránku zlatého partnera  

 logo zlatého partnera promítané samostatně v animované projekci na začátku a během přestávek   

 logo zlatého partnera na pozvánce  

 logo zlatého partnera v inzerátu  

 logo zlatého partnera v konferenční složce  

Nabídka propagačních materiálů zlatého partnera na konferenci 

 umístění propagačních materiálů zlatého partnera na stoly či židle účastníků v konferenčním sále při 
zahájení akce nebo umístění propagačních materiálů do konferenční složky předávané účastníkům 
akce při jejím zahájení  

 možnost předávání dárků nebo propagačních předmětů zlatého partnera pro účastníky na závěr akce  

 možnost prezentace zlatého partnera prostřednictvím vlastního propagačního stánku umístěného na 
prioritním místě v konferenčním prostoru  

Mediální prezentace zlatého partnera 

 jmenovitá zmínka zlatého partnera v úvodu a závěru konference  

 jmenovitá a zdůrazněná zmínka zlatého partnera v tiskových informacích  

 jmenovitá zmínka zlatého partnera na webových stránkách konference  

 účast 2 zástupců zlatého partnera na obědě s novináři  

Další služby pro zlatého partnera 

 poskytnutí 10 čestných vstupenek pro zástupce zlatého partnera na celou akci zdarma  

 poskytnutí 5 čestných vstupenek pro zástupce zlatého partnera na V.I.P. koktejl  

 50 % sleva na vstup pro dalších až 10 B2B klientů zlatého partnera  

 poskytnutí jmenovitého seznamu kontaktů účastníků konference 

Propagační služby je možné upravit podle přání zlatého partnera a možností pořadatele. 

 



STŘÍBRNÝ PARTNER  

STŘÍBRNÝ PARTNER realitního fóra Sítě & služby realitních kanceláří 2011 je prestižní označení, které pomůže 
intenzivně zviditelnit a připomenout vaší značku. Cena „stříbrného partnerství“ je 50 000 Kč (+ DPH). 

Balíček STŘÍBRNÝ PARTNER zahrnuje: 

Umístění loga stříbrného partnera 

 logo stříbrného partnera na pohledově významném místě konferenčního sálu po dobu konferenčního 
jednání na reklamním nosiči roll-up (max. 200 x 90 cm) nebo závěsném banneru (max. 120 x 80 cm) 

 logo stříbrného partnera na konferenční internetové stránce vč. prolinkování na firemní webovou 
stránku partnera  

 logo stříbrného partnera na pozvánce  

 logo stříbrného partnera v inzerátu  

 logo stříbrného partnera v konferenční složce  

 logo stříbrného partnera v animované projekci v době přestávek konferenčního jednání  

Prezentace stříbrného partnera v rámci konference 

 jmenovitá zmínka stříbrného partnera v úvodu a závěru konference  

 další doplňkové propagační služby podle dohody  

Nabídka propagačních materiálů stříbrného partnera na konferenci 

 umístění propagačních materiálů stříbrného partnera na stoly či židle účastníků v konferenčním sále 
při zahájení akce nebo umístění propagačních materiálů do konferenční složky předávané účastníkům 
akce při jejím zahájení  

 možnost předávání dárků nebo propagačních předmětů stříbrného partnera pro účastníky na závěr 
akce  

Prezentace stříbrného partnera v konferenčním prostoru 

 možnost prezentace stříbrného partnera prostřednictvím vlastního propagačního stánku umístěného v 
konferenčním prostoru  

Mediální prezentace stříbrného partnera 

 jmenovitá zmínka stříbrného partnera v tiskových informacích  

 účast jedné osoby stříbrného partnera na obědě s novináři  

Další služby pro stříbrného partnera 

 poskytnutí 5 čestných vstupenek pro zástupce stříbrného partnera na celou akci zdarma  

 poskytnutí 3 čestných vstupenek pro zástupce firmy na V.I.P. koktejl  

 30 % sleva na vstup až pro 10 B2B klientů stříbrného partnera na konferenci  

 jmenovitý seznam kontaktů na účastníky konference 



BRONZOVÝ PARTNER   

Bronzové partnerství realitního fóra Sítě & služby realitních kanceláří 2011 je efektivní způsob jak vaší značku 
zviditelnit a připomenout. Cena „bronzového partnerství“ je 30 000 Kč (+ DPH). 

Balíček BRONZOVÝ PARTNER zahrnuje: 

Umístění loga bronzového partnera  

 logo bronzového partnera na dobře viditelném místě v konferenčním sále po dobu konferenčního 
jednání na reklamním nosiči roll-up (max. 200 x 90 cm) nebo závěsném banneru (max. 110 x 60 cm)  

 logo bronzového partnera na konferenční internetové stránce vč. prolinkování na firemní webovou 
stránku  

 logo bronzového partnera na pozvánce  

 logo bronzového partnera v konferenční složce  

 logo bronzového partnera v animované projekci v době přestávek konferenčního jednání  

Nabídka propagačních materiálů bronzového partnera na konferenci 

 umístění propagačních materiálů bronzového partnera do konferenční složky předávané účastníkům 
akce při jejím zahájení  

Prezentace bronzového partnera v konferenčním prostoru 

 možnost prezentace bronzového partnera prostřednictvím vlastního propagačního stánku umístěného 
v konferenčním prostoru  

Další služby pro bronzového partnera 

 poskytnutí 1 čestné vstupenky pro zástupce bronzového partnera na celou akci zdarma  

 poskytnutí 1 čestné vstupenky pro zástupce bronzového partnera na V.I.P. koktejl  

 zvýhodněný vstup na konferenci pro až 7 B2B klientů bronzového partnera 

 jmenovitý seznam účastníků konference 

 



HLAVNÍ PARTNER V.I.P. KOKTEJLU  

Chcete, aby se vaše značka objevila nejen na realitním fóru, ale také na následné akci určené jen pro pozvané 
V.I.P.? Váš reklamní banner bude umístěn v těchto exkluzivních prostorách a vaše logo bude rozeslané na 
pozvánce spolu s pozváním pořadatele. Cena za hlavního partnera V.I.P. koktejlu je 40 000 Kč + DPH. 

Umístění loga hlavního partnera V.I.P. koktejlu 

 logo hlavního partnera V.I.P. koktejlu na dobře viditelném místě v konferenčním sálu po dobu 
konferenčního jednání a/nebo v místě V.I.P. koktejlu na reklamním nosiči roll-up (max. 200 x 90 cm) 
nebo závěsném banneru (max. 110 x 60 cm)  

 logo hlavního partnera V.I.P. koktejlu na konferenční internetové stránce vč. prolinkování na firemní 
webovou stránku partnera  

 logo hlavního partnera V.I.P. koktejlu na pozvánce  

 logo hlavního partnera V.I.P. koktejlu v konferenční složce  

 logo hlavního partnera V.I.P. koktejlu v animované projekci v době přestávek konferenčního jednání  

 umístění propagačních materiálů popř. stojánku s logem partnera V.I.P. koktejlu v prostorách 
vyhrazených pro koktejl  

Prezentace hlavního partnera V.I.P. koktejlu v prostorách pořádání V.I.P. koktejlu 

 možnost prezentace hlavního partnera V.I.P. koktejlu prostřednictvím vlastního propagačního 
stánku/stolku umístěného v prostoru konání koktejlu 

 právo hlavního partnera V.I.P. koktejlu pronést projev při zahájení na koktejlu 

 možnost hlavního partnera V.I.P. koktejlu darovat účastníkům koktejlu osobní dárky a pozvání 

Další služby 

 poskytnutí 3 čestných vstupenek pro zástupce hlavního partnera V.I.P. koktejlu na celou akci zdarma  

 poskytnutí 3 čestných vstupenek pro zástupce hlavního partnera V.I.P. koktejlu na koktejl  

 zvýhodněný vstup na konferenci pro až 7 B2B klientů hlavního partnera V.I.P. koktejlu 

 jmenovitý seznam kontaktů na účastníky konference 

 

PARTNER V.I.P. KOKTEJLU  

Chcete, aby se vaše značka objevila nejen na konferenci, ale také na následné akci určené jen pro pozvané 
V.I.P.? Váš banner bude umístěn v těchto exkluzivních prostorách. Cena za partnerství V.I.P. koktejlu je 20 000 
Kč + DPH. 

Umístění loga partnera V.I.P. koktejlu 

 logo partnera V.I.P. koktejlu na konferenční internetové stránce vč. prolinkování na firemní webovou 
stránku partnera  

 logo partnera V.I.P. koktejlu na pozvánce  

 logo partnera V.I.P. koktejlu v konferenční složce  

 umístění propagačních materiálů popř. stojánku s logem partnera V.I.P. koktejlu v prostorách 
vyhrazených pro koktejl  

Další služby 

 poskytnutí 2 čestných vstupenek pro zástupce partnera V.I.P. koktejlu na celou akci zdarma, včetně  
V.I.P. koktejlu 



 zvýhodněný vstup na konferenci pro až 5 B2B klientů partnera V.I.P. koktejlu 

 

PARTNER OBĚDA  

Chcete mít exkluzivní a prestižní možnost nepřehlédnutelným způsobem osobně oslovit všechny účastníky Sítě 
& služby realitních kanceláří 2011 a pozvat je na oběd? Chcete při té příležitosti představit své výrobky a 
služby? Cena tohoto partnerství je 20 000 Kč (+ DPH). 

Balíček partner oběda zahrnuje:  

 poskytnutí 2 čestných vstupenek pro zástupce partnera oběda na celou akci a sleva 50 % na vstupenky 
pro 3 B2B hosty partnera  

 možnost nabízet účastníkům produkty a umístění propagačních stojánků s logem a kontaktem na 
partnera oběda v prostorách food courtu 

 možnost umístění loga partnera oběda do prostorů vyhrazených pro oběd o rozměru max. 90 x 70 cm  

 možnost umístění loga na programu v konferenčních materiálech  

 možnost osobně pozvat účastníky konference před přestávkou na oběd 

 jmenovitá zmínka partnera oběda a poděkování moderátora v úvodu a závěru akce  

 logo partnera na internetové stránce akce v programu vč. prolinkování na firemní webovou stránku 
partnera  

 

PARTNER KÁVOVÉ PŘESTÁVKY  

Chcete mít exkluzivní možnost nepřehlédnutelným způsobem osobně oslovit účastníky konference Sítě & 
služby realitních kanceláří 2011 a pozvat je na občerstvení s kávou? Chcete při té příležitosti představit své 
výrobky a služby? Cena tohoto partnerství je 15 000 Kč (+ DPH). 

Balíček PARTNER kávové přestávky zahrnuje:  

 poskytnutí 2 čestných vstupenek pro zástupce partnera na celou akci a sleva 50 % na vstupenky pro 3 
B2B hosty partnera  

 možnost nabízet účastníkům produkty v prostorách food courtu 

 možnost umístění propagačních stojánků s logem a kontaktem na partnera v prostorách food courtu  

 možnost umístění reklamní roll-up v prostorách food courtu nebo konference  

 možnost osobně pozvat účastníky konference před přestávkou na kávu 

 jmenovitá zmínka partnera ve všech tiskových informacích akce  

 jmenovitá zmínka partnera a poděkování moderátora v úvodu a závěru akce 

 logo partnera na internetové stránce akce vč. prolinkování na firemní webovou stránku partnera  

 

REKLAMA NA KONFERENČNÍ VISAČCE  

Každý návštěvník fóra Sítě & služby realitních kanceláří 2011 může propagovat vaší značku. Ta totiž bude spolu 
s reklamním sdělením exkluzivně umístěna v každém plastovém pouzdru konferenční visačky (Badge Holder). 
Tu každý návštěvník nebo vystavující obdrží při registraci a stane se tak chodící reklamou vaší značky. Do 



konferenční visačky můžete vložit jednostranně nebo oboustranně potištěnou kartičku s vlastním potiskem 
nebo vám tisk zajistíme z dodaných podkladů. Tímto způsobem můžete návštěvníky nasměrovat na vaše 
webové stránky. Výrobu kartiček vám můžeme zajistit za výhodné ceny. 

Cena této propagační služby je 18 000 Kč (+ DPH). 

 

LOGO NA ZÁVĚSNÉ PÁSCE KONFERENČNÍ VISAČKY  

Jméno a logo vaší společnosti můžete na fóru Sítě & služby realitních kanceláří 2011 velmi efektivně zviditelnit 
prostřednictvím závěsné pásky (lanyard), na kterou se na krk zavěšuje konferenční visačka. Na krku každého 
návštěvníka vaše logo opravdu nikdo nepřehlédne. Je to doslova chodící reklama, kterou každý zaručeně 
zaregistruje několikrát během dne a díky tomu si ji snadno zapamatuje. Výrobu závěsné pásky nezajišťujeme. 

Cena této propagační služby je 12 000 Kč (+ DPH). 

 


