
 

 

 

Formy firemní účasti na konferenci Bibliotheca academica 2017 

 

1. Roll-up s bannerem 

Cena: 3 000 Kč 

Firma umístí svůj roll-up s bannerem v předsálí přednáškové místnosti a na webu konference bude publikováno 

firemní logo s odkazem na webové stránky firmy. 

Registrační poplatek pro každého zástupce firmy: 1 000 Kč/osoba. 

 

2. Firemní stánek 

Cena: 13 000 Kč 

Zahrnuje jeden stůl v předsálí přednáškové místnosti, připojení na internet, roll-up s bannerem, účast pro jednoho 

zástupce firmy bez registračního poplatku a umístění firemního loga na webu konference s odkazem na webové 

stránky firmy. 

Registrační poplatek pro každého dalšího zástupce firmy: 1 000 Kč/osoba. 

3. Propagace firmy prostřednictvím firemní prezentace 

Cena: 18 000 Kč 

Zahrnuje prezentaci v programu v délce 15 minut, roll-up s bannerem v předsálí přednáškové místnosti, účast pro 

jednoho zástupce firmy bez registračního poplatku a umístění firemního loga na webu konference s odkazem na 

webové stránky firmy.  

Registrační poplatek pro každého dalšího zástupce firmy: 1 000 Kč/osoba. 

Počet firemních prezentací je omezen časovými možnostmi programu konference. Předpokládají se maximálně 

čtyři prezentace firem. Rozhoduje pořadí přihlášení.  

Výše uvedené formy účasti jsou hrazeny na základě faktury vystavené AKVŠ ČR. 

 

4. Sponzor 

Sponzorský dar ve výši nejméně 35 000 Kč. 

Zahrnuje firemní stánek, roll-up s bannerem v předsálí přednáškové místnosti, prezentaci v programu konference 

v délce 20 minut, bezplatnou registraci pro max. čtyři zástupce firmy, informaci o sponzorství a firemní logo na 

webu konference, na úvodní webové stránce konference a po dobu 12 měsíců počínaje 1. 11. také na webových 

stránkách AKVŠ ČR. 

Se sponzorem bude uzavřena sponzorská smlouva (návrh) na období jednoho roku. Finanční částka bude uvedena 

ve smlouvě a sponzorem bude poukázána na účet Asociace. Sponzorství je potvrzeno po obdržení sponzorského 

příspěvku Asociací. 
 

Všechny poplatky jsou uváděny včetně DPH. 

 

Kontakt: 

PhDr. Marta Machytková 

České vysoké učení technické v Praze 

Ústřední knihovna 

Technická 6 

160 80 Praha 6 – Dejvice 

 

telefon: +420 224 359 801 

e-mail: marta.machytkova@cvut.cz   

http://www.akvs.cz/akce/ba-2017/
http://akvs.cz/wp-content/uploads/2017/05/sponzorska-smlouva-2017.docx
mailto:marta.machytkova@cvut.cz

