
Dovolujeme si Vám nabídnout možnost prezentovat Vaši firmu na největší kon
ferenci o GIS v České republice.

Konference GIS Esri v ČR je svou návštěvností největší konferencí GIS na území 
republiky. Loňský ročník uživatelské konference navštívilo více než 800 odbor
níků a zájemců o technologie GIS firmy Esri. 

Tento vysoký zájem ze strany uživatelů je zapříčiněný jak vysokou odbornou 
a  společenskou úrovní konference, tak i  zvýšeným zájmem o  GIS ze  strany 
trhu, kdy mezi uživatele Esri na území republiky patří velká část veřejné správy 
(krajské úřady, ministerstva, města a obce), Armáda ČR, složky integrovaného 
záchranného systému, ČSÚ, ale také správci inženýrských sítí, dopravní infra
struktury a privátní sektor. 

Odborníci GIS jsou rovněž náročnými uživateli nejnovějších IT tech nologií 
a systémy GIS bývají velice často propojeny i s dalšími komplexními informačními 
systémy typu ERP, CRM, BI atd.

NABÍDKA FIREMNÍ PREZENTACE
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Hledáte nové zákazníky? Představte jim svá řešení a zaujměte je nabídkou svých produktů a služeb. 

Další možností prezentace Vašich firemních řešení jsou specializované workshopy, které umožňují představit Vaši nabídku 
ještě komplexněji – v rámci delšího časového prostoru. 

• Firemní workshop (45/60/90 minut) v sálu s kapacitou cca 140 osob, případně v salonku pro cca 30 osob,

• technické vybavení sálu, stůl pro vystavení tištěných materiálů,

• zveřejnění abstraktu na webové stránce a ve sborníku konference,

• vstup pro jednoho až dva přednášející na konferenci zdarma,

• cenu a přesné podmínky Vám sdělíme na vyžádání.

Staňte se partnery největší konference o GIS v ČR. Kontaktujte nás a společně sestavíme individuální nabídku přesně vyho
vující Vašim požadavkům. S možnostmi partnerství Vás seznámí Jan Novotný (tel.: 224 190 534, jan.novotny@arcdata.cz).

Přihlášky firemních referátů a workshopů
 30. 6. 2015 uzávěrka přihlášek referátů a workshopů (bez 20% přirážky)

 11. 9. 2015 potvrzení o přijetí do programu

 7. 10. 2015 zaslání příspěvku do sborníku
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Firemní workshopy

Partnerství konference

Firemní referáty

• Firemní referát (20 minut) v sálu s kapacitou cca 140 osob a stůl pro vystavení tištěných materiálů,

• technické vybavení sálu (počítač s Microsoft Office, připojení na internet, dataprojektor, promítací plátno, ozvučení),

• zveřejnění abstraktu na webové stránce a ve sborníku konference,

• vstup pro přednášejícího na konferenci zdarma,

• cena 15 000 Kč, pro vystavovatele 8 000 Kč, za referát vedený společně s uživatelem 8 000 Kč 
(všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a platí pro objednávku do 30. června 2015, poté se zvyšují o 20 %).



Výstavní stánky jsou umístěny ve foyer konferenčních sálů. Jedná se o stánky s plochou 10 m2 (5 × 2 m) nebo 6 m2 (4 × 1,5 m), 
složené z panelů Octanorm o rozměrech 1 × 2,3 m (š × v). Panely jsou provedeny v bílé barvě. 

Na zadní stěně stánku bude nalepeno logo Vaší firmy, ostatní výzdoba je možná podle potřeby. Stavba stánku proběhne 
v úterý 3. 11. 2015, instalace zařízení pak ve středu 4. 11. 2015. 

Standardní vybavení stánku:

• pult 1 × 1 m pro počítač,

• barová stolička,

• stolek, židle,

• přídavné osvětlení,

• elektrická přípojka 3 kW,

• účast na konferenci a společenském večeru pro dva pracovníky.

Realizace výstavních stánků
 30. 6. 2015 uzávěrka přihlášek výstavních stánků (bez 20% přirážky)

 11. 9. 2015 potvrzení o přijetí výstavního stánku

 23. 10. 2015 uzávěrka příjmu propagačních materiálů pro distribuci účastníkům konference
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Výstavní stánky

Prezentační místa

Do stánku je možné objednat připojení na internet.  
Cena za 1 m2 výstavní plochy je 6 000 Kč (všechny ceny jsou uvedeny 
bez DPH a platí pro objednávku do 30. června 2015, poté se zvyšují o 20 %).

Pro tuto jednodušší variantu výstavního stánku je vyhrazena plocha min. 1,5 m2. Prezentační místo je vybaveno vysokým 
stolkem, dvěma barovými stoličkami a elektrickou přípojkou. Jako zástěnu je možno využít panely vystavovatele, nebo 
dva bílé panely Octanorm o rozměrech 1 × 2,3 m (v ceně). V ceně je dále účast na konferenci pro jednoho pracovníka.  
Cena prezentačního místa je 15 000 Kč bez DPH.
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Firmám, které se aktivně zúčastňují konference formou vý
stavního stánku či firemního referátu, nabízíme možnost 
distribuce propagačních materiálů účastníkům konference 
(o rozsahu jedné složky A4). 

Poplatek za umístění propagačních materiálů do tašek pro 
účastníky konference je 7 000 Kč bez DPH.

Distribuce propagačních materiálů

Jako další možnost prezentace nabízíme panely umístěné 
ve vstupním prostoru do hlavního sálu, na které lze vylepit 
vlastní propagační materiály, představující Vaše produkty 
a služby. 

Rozměry panelů jsou 1 × 2 m (využitelná plocha: 97 cm šířka, 
180 cm výška), cena za  jeden panel je 7 000 Kč bez DPH. 
Vystavovatelům a sponzorům nabízíme 50% slevu z ceny.

Prezentační panel

Distribuce materiálů
23. 10. 2015 uzávěrka příjmu propagačních materiálů
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Prezentační panely
25. 9. 2015 uzávěrka objednávek prezentačních panelů
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