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Informace pro partnery, patrony, vystavovatele, inzerenty 
 
Inzerát ve sborníku 
Mají nárok: patroni – partneři – firmy, které si službu objednaly samostatně 
Konferenční sborník bude vydán na CD. 
Přestože termín předání byl 15.3.2009, ještě do pátku 10.4.2009 do 12:00 hod. máte poslední možnost 
mi Vaši inzerci ve formátu DOC nebo JPG zaslat. 
Rozsah inzerátu může být 1 nebo 2 strany A4. 
 
Distribuce letáků 
Mají nárok: patroni – partneři – firmy, které si službu objednaly samostatně 
Materiály je nutno doručit nejpozději do 27.4.2009 do 12:00 hod. na adresu ICARIS, Malé nám. 1, 110 00 
Praha 1. 
Pokud přijedete osobně, telefonicky se mnou, prosím, domluvte (284 823 250, 724 504 944). Vchod do domu 
se nachází vedle prodejny Swarowski, stejný vchod jako Polský institut, 2. patro, parkování velmi 
problematické. 
 
Náklad: V současné době máme registrováno cca 120 účastníků, dle našich zkušeností se ještě cca 20-25% 
přihlásí „na poslední chvíli“. 
 
Doprovodná výstava 
Mají nárok: patroni – partneři – firmy, které si službu objednaly samostatně 
Doprovodná výstava se bude konat buď v samostatném sále nebo v předsálí hlavního jednacího sálu.  
Organizační výbor o této skutečnosti rozhodne teprve na schůzi 21.4.2009. 
Výstava bude umístěna tak, aby byla zajištěna její maximální možná návštěvnost. 
 
K dispozici dostanete: plochu cca 2m2, 1x stůl, 2x židle 
Můžete si instalovat vlastní samostojné reklamní bannery apod. 
V tomto okamžiku není jisté, jestli budou k dispozici elektrické přípojky. 
Prodlužovačky a rozdvojky nebudeme zajišťovat. 
 
Partneři a patroni 
Vystavení loga v hlavním jednacím sále  
Je možno vystavit: desku s možností snadného zavěšení nebo samostojný banner  
Rozměry: cca 1,5 x 2 m 
Termín a místo dodání: Parkhotel Plzeň, 4.5.2009 
Kontaktní osoby na místě cca od 15:00 hod.:  
Ing. Romana Kočová – 724 504 944, RNDr. Ladislav Červinka – 602 56 66 10 
Pokud byste byli na místě dříve, je možno kontaktovat někoho z provozního oddělení hotelu. 
 
Zástupce patrona či partnera 
Nejpozději do 27.4.2009 do 12:00 hod., prosím, oznamte jméno zástupce společnosti, který se konference 
„zdarma“ zúčastní. 
 
Pokud byste potřebovali cokoliv upřesnit či dohodnout, kontaktujte mne. 
 
Přeji hezký den 
 
 
 

Romana Kočová 
Romana@icaris.cz 

 
V Praze , 7. dubna 2009 


