Security and Protection
of Information 2017
PODMÍNKY PARTNERSTVÍ

Vážení přátelé,
při příležitosti výstavy IDET 2017 pořádá Univerzita obrany v Brně
ve dnech 1. – 2. června 2017 na brněnském výstavišti 9. ročník
konference na téma „Bezpečnost a ochrana utajovaných informací“.
Tato konference proběhne pod záštitou Bezpečnostního ředitele MO - ředitele
odboru bezpečnosti Ing. Petra Charváta.
Konference je především zaměřena na pracovníky státního sektoru.
Jako pořadatelé této konference Vám nabízíme možnost se na této akci podílet.
Podmínky partnerství jsou následující:
Generální partnerství konference
Zahrnuje: Logo na programu konference (exklusivní pro partnery),
logo na čelním listu sborníku (exklusivní pro generální partnery),
logo na webové stránce v Internetu, logo na CD, logo na bloku konference, logo
v přednáškovém sále zajištěné pořadatelem konference, možnost umístění panelu
v předsálí, ﬁremní materiály v tašce, možnost přednést až desetiminutové vystoupení
a mít příspěvek ve sborníku v rozsahu do 4 stran, 4 stránky v samostatné studii,
reklama ve sborníku (rozsah 1 strana), volný vstup pro 2 osoby.
Cena: do 30. 4. 2017 je 60 000 Kč, od 1. 5. 2017 je 70 000 Kč
Partnerství dne konference
Zahrnuje: Logo na programu konference (exklusivní pro partnery),
logo na 2. straně sborníku (exkluzivně pro partnera dne), logo na CD,
logo na webové stránce v Internetu, logo v přednáškovém sále,
možnost umístění panelu v předsálí, ﬁremní materiály v tašce,
reklama ve sborníku (rozsah 1 strana), 2 stránky v samostatné studii.
Během přestávek bude promítána reklama partnera dne.
Cena: do 30. 4. 2017 je 40 000 Kč, od 1. 5. 2017 je 50 000 Kč
Partneři jednotlivých společenských akcí konference
(Koktejlu 1. 6. 2017 a banketu 2. 6. 2017)
Zahrnuje: Úvodní slovo, umístění loga nebo reklamních materiálů,
1 stránka v samostatné studii.
Cena: 25 000 Kč za jednu akci
Přednesení úvodního příspěvku sekce prezentace společností
Doba trvání 30 minut. Příspěvek bude umístěn ve sborníku konference v rozsahu
do 8 stran. Vyhrazeno pro generální partnery akce.
Cena: 30 000 Kč
Přednesení maximálně desetiminutového příspěvku
A jeho umístění ve sborníku v rozsahu do 4 stran.
Cena: 25 000 Kč

Reklama ve sborníku
Cena: 10 000 Kč (formát 1 strana), 7 000 Kč (formát 1/2 strany)
Logo v přednáškovém sále
Vyrobíme na základě dodaného podkladu.
Cena: 15 000 Kč
Logo na webové stránce v Internetu
Cena: 3 000 Kč
Firemní materiály v tašce
Cena: 3 000 Kč
Umístění panelu v předsálí
Cena: 10 000 Kč
K jednotlivým cenám je třeba přičíst DPH.
Bankovní konto vyhrazené pro ﬁnancování konference:
ČSOB Brno, Milady Horákové, Brno
Název účtu: CNSE, spol. s r. o.
Číslo účtu: 374116593/0300
Variabilní symbol: Vaše telefonní číslo
Návrh smlouvy o partnerství a zálohovou fakturu
zašleme ihned po dodání podkladů.

Brno, 1. 8. 2016

Za pořadatele konference
doc. Ing. Jaroslav Dočkal, Csc.
manažer konference
E-mail:
Telefon:
Fax:
Web:

jdockal.spi@gmail.com
737 215 217
973 442 337
http://spi.unob.cz

Mezinárodní vědecká konference

Security and Protection of Information
Bezpečnost a ochrana utajovaných informací
Brno 1. – 2. června 2017
Pořádá: Univerzita obrany v Brně ve spolupráci s Vysokou školou Karla Engliše, a. s.,
Odborem bezpečnosti Ministerstva obrany České republiky, Agenturou KIS,
Veletrhy Brno, a. s., a CNSE spol. s r. o.
Konference je součástí bloku konferencí CATE (Společnost-Armáda-Technika-Životní
prostředí).

