Váš partner pro profesní vzdělávání

NABÍDKA PARTNERSTVÍ

Přes 1000
spokojených účastníků.

Konference pro
lídry a HR manažery.

Největší koncentrace
těch nejlepších spíkrů.

1

SPOJTE SVOU ZNAČKU
s Top Vision
V Top Vision věříme, že vědění a vzdělávání vedou k úspěchu. Naše konference přináší informace a inspiraci lídrům,
začínajícím i zkušeným manažerům, podnikatelům a všem, kteří se chtějí lépe orientovat v aktuálních trendech
v Leadershipu, HR a byznysu.
Našimi každoročními akcemi jsou Lead & Learn, In Communication Forum a HR development Forum. Jdeme
ale s dobou a koncepty pravidelně upravujeme dle trendů a naše portfólium konferencí aktualizujeme.
Spojte svou značku s Top Vision a staňte se partnerem našich akcí.
Rádi byste se o možnostech vzájemné spolupráce dozvěděli více? Kontaktujte nás.

Aneta Soldánová
Training & Development Manager
aneta.soldanova@topvision.cz
777 733 230

NABÍZÍME VÁM 3 varianty partnerství
Dominujte

Prezentujte se

Dejte o sobě
vědět

Vaše logo se objeví v tištěných materiálech pro
účastníky konference.

x

x

x

Vaše logo bude umístěno na našem webu a v našich
newsletterech.

x

x

x

Vaše logo se bude vyjímat na prezentaci akce.

x

x

x

Umístíme váš roll-up v místě konání konference.

3

2

1

Získáte od nás volné vstupy na konferenci.

3

2

1

Exkluzivita. Na konferenci budete jediný z vašeho
oboru.

x

Uvedeme vás jako partnera při zahájení konference.

x

Dostanete prostor v programu konference
(workshop nebo účast v panelové diskusi).

x

Váš promo stánek bude lákat návštěvníky v místě
konání konference.

x

x

Propagačni slide vaší firmy bude spuštěn během
všech přestávek.

x

x

Vaše reklama bude vložena do desek s materiály pro
účastníky.

x A4

x A5

Budeme vás propagovat jako partnera akce na
sociálních sítích Top Vision.

4x

2x

Zviditelníme vás prostřednictvím soutěže v programu
konference.

x

x

Uvedeme vás jako partnera v děkovném e-mailu pro
všechny účastníky akce.

x

x

50.000 Kč

25.000 Kč

10.000 Kč

UKÁZKY
z našich akcí

Lead & Learn 2018

TEASER
IN Communication Forum 2019
Setkání mistrů 2019 – ŠKODA Auto

SLEDUJTE NÁS
NAJDETE NÁS NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

Aneta Soldánová
Training & Development Manager
aneta.soldanova@topvision.cz
777 733 230

www.topvision.cz

