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GENERAL SPONZOR
General sponzorem summitu je jen jedna společnost.
• možnost 2 řečníků společnosti na summitu
• výstavní plocha v rámci veletrhu FOR INDUSTRY 2018  

k individuální prezentaci sponzora (rozměry 30m, bez stavby)
• umístění loga na webových stránkách
• umístění loga generálního partnera na pódiu
• umístění loga u vchodu do kongresového sálu
• umístění loga v tiskových zprávách a tištěných materiálech
• 15 volných vstupenek na summit i pro obchodní partnery
• umístění loga v on-line prezentaci pro posluchače
• distribuce materiálů partnera všem účastníkům summitu 

(max. rozměr A4)
• jmenovky všech účastníků summitu s logem sponzora
• umístění loga na jmenovky řečníků (na předsednické stoly)
• možnost promítání firemní prezentace v přestávkách
• možnost citace zástupce firmy v propagačních  

materiálech a na webových stránkách

GOLD SPONZOR
Počet Gold sponzorů summitu je omezen na tři společnosti, při-
čemž ty, které se zaregistrují dříve, mají přednost.
• možnost 1 řečníka společnosti na summitu
• výstavní plocha v rámci veletrhu FOR INDUSTRY 2018 

k individuální prezentaci sponzora (rozměry 15m, bez stavby)
• umístění loga na webových stránkách
• umístění loga v tiskových zprávách a tištěných materiálech
• umístění loga u vchodu do kongresového sálu
• 10 volných vstupenek na summit i pro obchodní partnery
• umístění loga v on-line prezentaci pro posluchače
• distribuce materiálů partnera všem účastníkům summitu 

(max. rozměr A4)
• možnost promítání firemní prezentace v přestávkách
• možnost citace zástupce firmy v propagačních  

materiálech a na webových stránkách

SILVER SPONZOR
Počet Silver sponzorů summitu je omezen na 5 společností, při-
čemž ty, které se zaregistrují dříve, mají přednost.
• výstavní plocha v rámci veletrhu FOR INDUSTRY 2018 

 k individuální prezentaci sponzora (rozměry 6m, bez stavby)
• umístění loga na webových stránkách
• umístění loga v tiskových zprávách a tištěných materiálech
• umístění loga u vchodu do kongresového sálu
• 5 volných vstupenek na summit i pro obchodní partnery
• umístění loga v on-line prezentaci pro posluchače
• distribuce materiálů partnera všem účastníkům summitu 

(max. rozměr A4)
• možnost promítání firemní prezentace v přestávkách
• možnost citace zástupce firmy v propagačních  

materiálech a na webových stránkách

ENERGO SUMMIT 2018, doprovodná akce ve-
letrhu FOR INDUSTRY 2018 (15.–18. 5. 2018), Vám nabízí 
unikátní platformu k výměně nápadů a inovací mezi lídry ener-
getického průmyslu z celé střední Evropy.

Hlavními body ENERGO SUMMITu jsou nejnovější technolo-
gie z oblasti energií a trhu s nimi nejen v České republice, ale 
i v celé Evropě.

Top řečníci z ČR i zahraničí, zajímavá aktuální témata, průmy-
sloví lídři a experti – to vše na Vás čeká v exkluzivním prostředí 
nového Kongresového sálu přímo v srdci Evropy.

Využijte příležitosti a setkejte se s Vašimi budoucími zákazníky 
a mezinárodními partnery v exkluzivní atmosféře přímo vedle
výstavní plochy.

Dovolujeme si Vás pozvat 
na vrcholnou událost sektoru 
energetického průmyslu roku 
2018 a nabízíme Vám  
možnost představit zde  
Vaši společnost, 
produkty a jedinečná řešení.

STAŇTE SE SPONZORY I VY!
Nabízíme Vám možnost  
aktivního zapojení  
a prezentace Vaší společnosti 
na Summitu díky naší  
atraktivní nabídce  
pro sponzory:

CENA:

200.000 CZK  
(+ DPH)

CENA:

100.000 CZK  
(+ DPH)

CENA:

50.000 CZK  
(+ DPH)
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Odpověď e-mailem | E-mail: prumysl@abf.cz

GENERAL SPONZOR | CENA 200.000 CZK

GOLD SPONZOR | CENA 100.000 CZK

SILVER SPONZOR | CENA 50.000 CZK

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. Grafické práce a náklady na tisk nejsou v ceně zahrnuty.

Název společnosti: 

Adresa:......................................................................................................................................................................................................................................

Kontaktní osoba: .......................................................................................................................................................................................................................

Telefon................................................................................................................................... Fax: ............................................................................................

E-mail: .......................................................................................................................................................................................................................................

IČO: ......................................................................................................................................DIČ: ............................................................................................

Fakturační adresa (pokud se liší): 

....................................................................................................................................             ..................................................................................................

místo | datum podpis

16. května 2018 | PVA EXPO PRAHA Letňany

POŘADATEL | KORESPONDENČNÍ ADRESA: 
ABF, a.s. 

 Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 - Holešovice
Česká republika

IČ: 63080575, DIČ: CZ63080575

REGISTRACE
sponzorského balíčku

Zaškrtnutím jedné z výše uvedených variant se registruji jako sponzor na ENERGO SUMMITU 2018 dle uvedené nabídky.
ABF, a.s. si vyhrazuje právo Summit z důvodu nízkého počtu účastníků zrušit.
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