
Výstava BETON 

2020
2. prosince 2020

v rámci on-line přenosu 27. konference Betonářské dny 2020

Nabídka firemní prezentace při 

27. konferenci Betonářské dny 2020



DRUHY FIREMNÍ PREZENTACE

■ Partner konference
▪ Popis, cena

■ Firemní prezentace
▪ Ceny služeb

■ Požadované podklady
▪ Termíny, výstupy



PARTNER KONFERENCE

FIREMNÍ PREZENTACE PŘI KONFERENCI 27. BETONÁŘSKÉ DNY 2020

PARTNER 

KONFERENCE
Zveřejnění loga vaší firmy a možnost prezentace 30 000 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH 21 %, členové ČBS mají slevu 20% 

1. Logo Vaší firmy v odpovídající velikosti a zvýraznění bude umístěno na/v:

– webových stránkách ČBS v rubrice 27. Betonářské dny s proklikem na vaše webové stránky 

– portálu konference po celou dobu trvání konference

– sborníku příspěvků z konference

– konečném programu konference

2. Vaše video, ozvučená PowerPointová prezentace, případně webové stránky vaší 

společnosti budou dostupné po kliknutí na logo umístěné na portálu konference.

3. Vaše video nebo ozvučená PowerPointová prezentace bude promítána v bloku mezi 

odbornými příspěvky.

Partner konference



KOMERČNÍ PREZENTACE

FIREMNÍ PREZENTACE PŘI KONFERENCI 27. BETONÁŘSKÉ DNY 2020

Komerční 

prezentace
Video prezentace v délce cca 2,5 minuty 8 000 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH 21 %, členové ČBS mají slevu 20% 

1. Logo Vaší firmy bude umístěno v rubrice vystavovatelé. Kliknutím na logo bude spuštěno 

vaše video, nebo ozvučená prezentace.

Firemní prezentace

2. Vaše video nebo ozvučená PowerPointová prezentace bude promítána v bloku mezi 

odbornými příspěvky. 



POŽADOVANÉ PODKLADY

dodejte nejpozději do 18. 11. 2020

■ Aktuální logo vaší společnosti v křivkách (ai, eps, cdr a pod.)

■ Komerční prezentaci v délce cca 2,5 min. (ozvučená PowerPointová
prezentace nebo propagační video)

■ URL adresu vaší společnosti

VÝSTUPY

■ Partnerům a vystavovatelům bude poskytnuta statistika přístupů k vaší 
prezentaci 



KONTAKT

Jméno: Mgr. Jiří Vích

Telefon: +420 605 325 366

E-mail: vich@cbsbeton.eu

Web: www.cbsbeton.eu

Česká betonářská společnost ČSSI

Na Zámecké 1518/9

140 00 Praha 4

Česká republika


