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CÍLENÝ ZÁSAH

Lámete si hlavu nad tím, jak zvid
ditelnit svou značku a přiitom zasáhno
out potenciállní zákazníky
y, ale i
odborníkky na laserovvé technolog
gie? Sponzoriing konferen
nce LASER54 umožňuje v tomto ohleedu
široký, a přitom cílenný záběr. Preezentací své značky na konferenci oslovíte oborovvě velmi pesstré
publikum
m, ovšem stáále míříte na úzkou komuunitu profesio
onálů: A to doslova
d
s chiirurgickou přřesností
laseru! S
Sponzoring navíc
n
nabízí vašemu
v
jménnu spojení see zavedenou, vysoce oceňňovanou akccí, a to
jak akaddemiky, tak podnikatelsko
p
ou sférou. O
Odbornost, ob
bohacení, meezioborový přřesah, partneerství –
to vše jssou hodnoty konference,
k
které si díkyy vašemu spo
onzorství bud
dou účastnícii asociovat i s vaší
značkouu.
Generállní partner

00 Kč
75.00









partner
Hlavní p

45.00
00 Kč







Partnerr

Výstavní p
plocha 2 stoly v předsálí, včetn
ně příslušenstvíí
Zařazení p
přednášky generálního partn
nera do prograamu konferencce, délka
přednášky m
max. 20 minut..
Plocha proo tištěnou inzerrci ve sborníku
u konference,
parametry: formát A5, barrva, inzerce umístěná blízko obbálky.
Plocha proo umístění 2 reeklamních bannerů v kongressovém sále,
parametry: plocha banneru
u max. 2 m2;
5 ks bezplaatných registra
ací na konferen
nci pro účastníky
ky pozvané geneerálním
partnerem;
Distribucee tištěných matteriálů dodanýcch generálním ppartnerem prosttřednictvím
konferenčnní registrace,
parametry: formát max. A4
A
Projekce d
dodaného rekla
amního spotu generálního
g
paartnera v délcee 30 vteřin v
kongresovéém sále v přestáávkách odbornéého programu.
Loga spon
nzora na web, poděkování
p
během konferencce apod.

Výstavní p
plocha 1 stůl v předsálí, včetněě příslušenství
Plocha proo tištěnou inzerrci ve sborníku
u konference,
parametry: formát A5, barrva, inzerce umístěná na vnitřnní straně;
2 ks bezplaatné registracee na konferenci pro účastníka ppozvaného partnerem;
Plocha proo 1 reklamní banner v kongreesovém sále,
parametry: plocha banneru
u max. 2 m2;
Distribucee tištěných matteriálů dodanýcch hlavním parttnerem prostřed
dnictvím
kongresovéé registrace,
parametry: formát A4, rozzsah max. 5 listů
ů;
Projekce d
dodaného rekla
amního spotu hlavního
h
partnnera v délce 10
0 vteřin v
kongresovéém sále v přestáávkách odbornéého programu.

25.00
00 Kč







Výstavní p
plocha 1,5 m2
Plocha proo umístění loga
a partnera ve sborníku
s
konfeerence,
parametry ssborníku: formáát A5
Plocha proo reklamní ban
nner v kongreso
ovém sále,
parametry: plocha banneru
u max. 1 m2;
1 ks bezplaatné registracee na konferenci pro účastníka ppozvaného partnerem;
Distribucee tištěného matteriálu dodanéh
ho partnerem prrostřednictvím kongresové
registrace,
parametry: formát A4, rozzsah max. 1 list;
Projekce looga partnera v délce 5 vteřin
n v kongresovém
m sále o přestáv
vkách.

Svůj zám
měr zapojit se do organizzace konferennce LASER 54 formou partnerství deejte prosím vědět
v
organizáátorům akce na email: ru
uzicka@isibbrno.cz, tel.: +420
+
734 313 043.

