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NÁVŠTĚVNÍCI FÓRA:

Zástupci Ministerstva financí
Zástupci Ministerstva spravedlnosti
Zástupci České národní banky
Zástupci neziskového sektoru
Jednatelé a ředitelé inkasních společností
Ředitelé oddělení Retail Bankingu
Ředitelé oddělení půjček
Ředitelé vymáhání pohledávek SME
Credit Risk Manageři
Manageři vymáhání pohledávek retailu
Advokáti
Exekutoři

www.aiacz.cz

Hledáte prestižní a efektivní
způsob, jak v průběhu Fóra
věřitelů zviditelnit svou
značku a posílit image?
Stejně jako v minulých letech můžete zvolit některý
z rozšířených a zvýhodněných propagačních balíčků.

MEZI VYSTAVOVATELI BUDOU:

Inkasní společnosti
Advokátní kanceláře
Exekutorské úřady
Účetní a poradenské
společnosti
IT společnosti

2018

GENERÁLNÍ
partner

Tento exkluzivní titul může v rámci fóra
použít pouze jedna značka.
Cena prezentačního balíčku
120.000 Kč bez DPH

Balíček
SPEAKER

Tento balíček mohou využít
maximálně tři společnosti.

Cena prezentačního balíčku
69.000 Kč bez DPH
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Balíček zahrnuje:

• Uvedení jména partnera v názvu akce (bude-li to vhodné)
• Rozšířený prezentační prostor stánku (6 m2)
• Prioritní umístění prezentačního stánku
• Přípojka el. energie
• Přednostní pořadí vystoupení generálního partnera
• Délka vystoupení 15 minut
• Logo generálního partnera v prioritní pozici na všech inzerátech akce
• 2x inzerát A4 v čb provedení, v rámci konferenčního sborníku
• Jmenovitá zmínka generálního partnera a poděkování moderátora
v úvodu akce
• Logo generálního partnera na titulní straně konferenčního sborníku
• Logo generálního partnera na pohledově nejatraktivnějším místě roll-upů, které budou umístěny v přednáškovém sále i v rámci foyer
• Předání propagačních materiálů generálního partnera účastníkům
• Možnost umístění dvou roll-upů generálního partnera do přednáškového sálu
• Zveřejnění loga v newsletteru AIA
• 6 čestných vstupů
• 10 vstupů se slevou 50 %

Balíček zahrnuje:

• Prezentační prostor (3 m2)
• Přípojka el. energie
• Délka vystoupení 15 minut v rámci programu fóra
• Jmenovitá zmínka partnera a poděkování moderátora v úvodu akce
• Logo partnera na titulní straně konferenčního sborníku
• Logo partnera na prezentačních roll-upech, které budou umístěny
v přednáškovém sále i v rámci foyer
• Inzerát A4 čb provedení, v rámci konferenčního sborníku
• Zveřejnění loga v newsletteru AIA
• 3 čestné vstupy
• 5 vstupů se slevou 50 %

(do 30.6. zvýhodněná cena 60 000 Kč bez DPH)

Zvýhodněná cena pro členy AIA
46.000 Kč bez DPH

(do 30.6. zvýhodněná cena 40 000 Kč bez DPH)

Balíček
STANDARD

Cena prezentačního balíčku
46.000 Kč bez DPH

(do 30.6. zvýhodněná cena 40 000 Kč bez DPH)

Balíček zahrnuje:

• Prezentační prostor (3 m2)
• přípojka el. energie
• Jmenovitá zmínka partnera a poděkování moderátora v úvodu akce
• Logo partnera na titulní straně konferenčního sborníku
• Logo partnera na prezentačních roll-upech, které budou umístěny
v přednáškovém sále i v rámci foyer
• Inzerát A4 čb provedení, v rámci konferenčního sborníku
• 2 čestné vstupy
• 2 vstupy se slevou 50 %

Zvýhodněná cena pro členy AIA
23.000 Kč bez DPH

(do 30.6. zvýhodněná cena 20 000 Kč bez DPH)
Asociace inkasních agentur
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ÚDAJE O FIRMĚ
Název
Adresa
Fakturační adresa
IČ / DIČ

REGISTRUJÍCÍ OSOBA
Jméno, funkce
Email
Telefon
Počet účastníků

GENERÁLNÍ PARTNER

BALÍČEK SPEAKER

BALÍČEK STANDARD

Cena prezentačního balíčku
120.000 Kč bez DPH

Cena prezentačního balíčku
69.000 Kč bez DPH

Cena prezentačního balíčku
46.000 Kč bez DPH

(do 30.6. zvýhodněná cena
60 000 Kč bez DPH)

(do 30.6. zvýhodněná cena
40 000 Kč bez DPH)

zvýhodněná cena pro členy
AIA 46.000 Kč bez DPH

zvýhodněná cena pro členy
AIA 23.000 Kč bez DPH

(do 30.6. zvýhodněná cena
40 000 Kč bez DPH)

(do 30.6. zvýhodněná cena
20 000 Kč bez DPH)

Dne:

					
Razítko a podpis:

Asociace inkasních agentur

STORNO PODMÍNKY: Tato objednávka je závazná. Při
stornování objednávky vybíráme manipulační poplatek
2000 Kč. Při odhlášení později než 30 dnů před začátkem akce bude splatná celková cena. Zastoupení účastníka je samozřejmě možné. Odesláním Vaší objednávky
akceptujete tyto podmínky. Po odeslání Vaší objednávky
od nás obdržíte potvrzení o přihlášení. Jestliže Vám potvrzení nebude doručeno během 14 dnů, obraťte se, prosím, na tel. 777 679 753.
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