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17. KONFERENCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
18.–19. 4. 2023 | LITOMYŠL
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velkoplošná LED obrazovka v hlavní sále
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6 programových bloků
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NABÍDKA PARTNERSTVÍ
17. KONFERENCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA | 18.–19. 4. 2023 | LITOMYŠL

130 000 Kč bez DPH

180 000 Kč bez DPHGENERÁLNÍ PARTNER | GP

PREMIUM PARTNER | PP

• 4 volné vstupy (delegáti) na jednání konference (včetně společenského večera)
• 4 volné vstupy na předvečer v pondělí 17. 4. 2023
• sleva ve výši 25 % na výstavní plochu (po slevě 2 400 Kč/m2)
• logo s titulem GP na webu www.kdi.cz
• logo na vstupním banneru na budově Zámeckého pivovaru
• logo na společném roll-upu ve vstupní hale, v Sloupovém sále a v Jízdárně
• logo GP na velkoplošné LED stěně v Jízdárně během celé konference (30x/den)
• logo GP na tištěném programu konference (harmonika)
• logo na LCD TV v předsálí (celodenní smyčka)
• uvedení mluveným slovem během konference - voiceover
• logo na společenském večeru ve Smetanově domě  

(společný roll-up, LED obrazovka)
• uvedení moderátorem během společenského večera

• 3 volné vstupy (delegáti) na jednání konference (včetně společenského večera)
• 3 volné vstupy na předvečer v pondělí 17. 4. 2023
• sleva ve výši 20 % na výstavní plochu (po slevě 2 560 Kč/m2)
• logo s titulem PP na webu www.kdi.cz
• logo na vstupním banneru na budově Zámeckého pivovaru
• logo na společném roll-upu ve vstupní hale, v Sloupovém sále a v Jízdárně
• logo PP na velkoplošné LED stěně v Jízdárně během celé konference (20x/den)
• logo PP na tištěném programu konference (harmonika)
• logo na LCD TV v předsálí (celodenní smyčka)
• uvedení mluveným slovem během konference - voiceover
• logo na společenském večeru ve Smetanově domě  

(společný roll-up, LED obrazovka)
• uvedení moderátorem během společenského večera

HLAVNÍ PARTNER | HP

PARTNER | P

• 2 volné vstupy (delegáti) na jednání konference (včetně společenského večera)
• 2 volné vstupy na předvečer v pondělí 17. 4. 2023
• sleva ve výši 15 % na výstavní plochu (po slevě 2 720 Kč/m2)
• logo s titulem HP na webu www.kdi.cz
• logo na vstupním banneru na budově Zámeckého pivovaru
• logo na společném roll-upu ve vstupní hale, v Sloupovém sále a v Jízdárně
• logo HP na velkoplošné LED stěně v Jízdárně během celé konference (15x/den)
• logo HP na tištěném programu konference (harmonika)
• logo na LCD TV v předsálí (celodenní smyčka)
• uvedení mluveným slovem během konference - voiceover
• logo na společenském večeru ve Smetanově domě  

(společný roll-up, LED obrazovce)
• uvedení moderátorem během společenském večera

• 1 volný vstup (delegát) na jednání konference (včetně společenského večera)
• 1 volný vstup na předvečer v pondělí 17. 4. 2023
• sleva ve výši 10 % na výstavní plochu (po slevě 2 880 Kč/m2)
• logo s titulem P na webu www.kdi.cz
• logo na vstupním banneru na budově Zámeckého pivovaru
• logo na společném roll-upu ve vstupní hale, v Sloupovém sále a v Jízdárně
• logo P na velkoplošné LED stěně v Jízdárně během celé konference (10x/den)
• logo P na tištěném programu konference (harmonika)
• logo na LCD TV v předsálí (celodenní smyčka)
• uvedení mluveným slovem během konference - voiceover
• logo na společenském večeru ve Smetanově domě  

(společný roll-up, LED obrazovce)
• uvedení moderátorem během společenském večera

90 000 Kč bez DPH

60 000 Kč bez DPH

www.kdi.viaco.cz
Stojí za to přijet!
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