
 

9. národní konference České komory lehkých obvodových plášťů 
 

Konference České komory lehkých obvodových plášťů se koná 5.4.2016 již po deváté v pražském hotelu Clarion. 

 

Setkání odborné veřejnosti se v letošním roce uskuteční s hlavním mottem „Racionalita v celém průběhu realizace 

a životnosti stavby“.  

 

Připojte se ke konferenci jako partner a staňte se součástí zajímavé konference se zajímavými hosty, letos 

v novém kabátě. 

 

Na letošní konferenci přivítáme opět zajímavé hosty z řad předních zahraničních i tuzemských odborníků s jejich 

zajímavými příspěvky. Dopolední blok bude ve společném sále, odpoledne pak proběhnou 2 samostatné přednáškové 

bloky v oddělených sálech, kdy se více budeme věnovat tématům do hloubky. 

 

Pozvánku na naší konferenci přijal a bude přednášet jeden z nejvýznamnějších a nejaktivnějších architektů v současné 

Izraeli, pan profesor Moshe Tzur, autor mnoha projektů v zahraničí i v České republice. 

 

Spolupráce s partnery si velmi vážíme, bez níž bychom konferenci nemohli realizovat. Stabilně se konference účastní 

na 300 účastníků z řad odborné veřejnosti i managementu firem. 

 

Partnerům nabízíme i pro letošní rok prezentaci na všech tiskovinách (logo na inzerátu, pozvánkách) i informačních 

zdrojích ke konferenci (webová prezentace před konferencí i po konferenci, prezentace na velkoplošné televizi v sále  

a obrazovkách v předsálí, elektronický sborník). Partner může distribuovat hostů konference propagační materiály dle 

uvážení ve společné tašce. 

 

Partnerům poskytneme i video výstup z akce s logem společnosti pro vlastní použití a prezentaci své firmy. 

 

Nově pak může partner umístit svůj vlastní rollbanner v prostorách sálu, kde proběhne coffee break a oběd. 

 

Finanční plnění ze strany partnera zachováme stejný i pro rok 2016 ve výši 25.000,- Kč bez DPH.  

Na partnerskou spolupráci je uzavřena Smlouva o poskytnutí reklamních služeb. 

 

Prosím Vás tímto o zvážení spolupráce a o vyjádření se, aby bylo možné začít připravovat potřebné kroky. 
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