
18. ročník konference 
Nabídka partnerství



Základní informace

• Termín: 20. listopad 2018

• Místo: Clarion Congress Hotel Prague, Freyova 33, Praha 9

• Očekávaný počet účastníků: 250

• Řečníci: 15+ řečníků a panelistů

• Cílová skupina: Manažeři kontaktních center všech forem a velikostí, 
vzdělávací a technologické firmy, zájemci o multikanálovou komunikaci a 
customer experience



Špičková lokalita

www.clarioncongresshotelprague.com

http://www.clarioncongresshotelprague.com/


O konferenci

• Konference s dlouhou historií (od roku 2001), která hostí špičky 
(nejen) českých kontaktních center, se postupně vypracovala na 
klíčovou výroční akci oboru.

• Probíhá jako kombinace přednášek a panelových diskuzí. Klade velký 
důraz na networking, vzájemnou výměnu zkušeností a navazování 
nových kontaktů. 

• Letos má konference v podtitulu „Cesta k zákaznické spokojenosti“.

• Během programu budou vyhlášeni vítězové soutěže Czech Contact
Center Award.



Partnerství

• Partneři konference mají jedinečnou možnost se zviditelnit na největší 
výroční akci v oboru.

• Konference přináší partnerům nejen různé možnosti prezentace, ale 
též obchodní kontakty a mediální prostor.

• Letošní ročník akce se bude opět konat v hotelu Clarion, umožňujícím 
větší množství prezentačních stánků

• Partnerství „ušijeme“ na míru podle vašich přání a potřeb.



Nabídka partnerství



Ceník partnerství
Generální partner

(max. 1)
Zlatý partner

(max. 3)
Stříbrný partner

(max. 10)
Bronzový partner

Logo na konferenčním webu ano ano ano ano

Logo ve smyčce partnerů ano ano ano ano

Zmínka partnera v tiskové zprávě ano ano

Roll-up v sále nebo předsálí ano ano ano ano

Vystoupení řečníka (dle kvality tématu) ano (ano)

Stánek partnera v předsálí ano ano ano

Volné vstupy na konferenci 10 6 4 2

Vložení materiálů do tašek pro účastníky ano ano ano ano

Možnost darování dárků do tomboly ano ano ano

Sleva na vstupné pro obchodní partnery 25% 20% 10%

Cena partnerství (bez DPH)    Kč / EUR 150 000 / 6000 100 000 / 4000 50 000 / 2000 20 000 / 800



Pořadatel + produkční partner



Kontakty

• Tomáš Hájek, výkonný ředitel ADMEZ
603 836 675
tomas.hajek@admez.cz

• Soňa Zemanová, office & event manager ADMEZ
739 205 347
info@admez.cz

mailto:tomas.hajek@admez.cz
mailto:info@admez.cz

