
 

Nabídka pro partnerské firmy: 

GENERÁLNÍ PARTNER                       exkluzivita pouze pro jednu firmu 
97 000,- Kč (+ 21 % DPH) 

 

1. Spolupráce před akcí 
o uvedení loga partnera s označením Generální partner v elektronických i tištěných materiálech 

veletrhu (pozvánky, vstupenky, tiskové zprávy, katalog vystavovatelů atd.) 

o uvedení loga partnera s označením Generální partner na webu veletrhu expolesnilom.cz, 
včetně prolinku na webové stránky generálního partnera 

o prostor pro inzerci nebo PR článek v katalogu vystavovatelů v rozměru 2A4 (uzávěrka 10. 
května) 

2. Spolupráce během akce 
o umístění loga partnera s označením Generální partner na viditelném místě v prostorách 

výstavní plochy 

o vstupenka pro 2 osoby na zahajovací večer 13. června v centru Brna 

Viditelnost v propagačních materiálech: 
o umístění loga partnera na vybraných propagačních materiálech (např. jmenovky, tašky,...) 

o umístění partnerem dodaných propagačních materiálů do tašky předávané účastníkům při 
zahájení veletrhu 

3. Spolupráce po akci 
o logo partnera + prolink umístěné na webu veletrhu 

o umístění fotografie z veletrhu s viditelným logem partnera na oficiálním webu veletrhu 

o umístění loga s označením Generální partner v závěrečné tiskové zprávě z veletrhu 

o oficiální poděkování partnerovi v časopisu Minerální suroviny 2+3/2023 

 

HLAVNÍ PARTNER 
53 000,- Kč (+ 21 % DPH) 

1. Spolupráce před akcí 
o uvedení loga partnera s označením Hlavní partner v elektronických i tištěných materiálech 

veletrhu (pozvánky, vstupenky, katalog vystavovatelů atd.) 

o uvedení loga partnera s označením Hlavní partner v rámci prezentace na webu veletrhu, včetně 
odkazu na webové stránky partnera 

o prostor pro inzerci nebo PR článek v katalogu vystavovatelů v rozměru 1 A4 (uzávěrka 10. 
května) 

2. Spolupráce během akce 
o umístění loga partnera s označením Hlavní partner na viditelném místě v prostorách výstavní 

plochy 

o vstupenka pro 1 osobu na zahajovací večer 13. června v centru Brna 

Viditelnost v propagačních materiálech: 
o umístění partnerem dodaných propagačních materiálů do tašky předávané účastníkům při 

zahájení veletrhu 

3. Spolupráce po akci 
o logo partnera + prolink umístěné na webu veletrhu 

o umístění fotografie z veletrhu s viditelným logem partnera na oficiálním webu veletrhu 

o umístění loga s označením Hlavní partner v závěrečné tiskové zprávě z veletrhu 

o oficiální poděkování partnerovi v časopisu Minerální suroviny 2+3/2023 



PARTNER 
36 000,- Kč (+ 21 % DPH) 

1. Spolupráce před akcí 
o uvedení loga partnera v elektronických i tištěných materiálech veletrhu (pozvánky, katalog 

vystavovatelů atd.) 

o uvedení loga partnera s označením Partner v rámci prezentace na webu veletrhu, včetně 
odkazu na webové stránky partnera 

o prostor pro inzerci nebo PR článek v katalogu vystavovatelů v rozměru ½ A4 (uzávěrka 10. 
května) 

4. Spolupráce během akce 
o umístění loga s označením Partner na viditelném místě v prostorách výstavní plochy 

Viditelnost v propagačních materiálech: 
o umístění partnerem dodaných propagačních materiálů do tašky předávané účastníkům při 

zahájení veletrhu 

5. Spolupráce po akci 
o logo partnera + prolink umístěné na webu veletrhu 

o umístění fotografie z veletrhu s viditelným logem partnera na oficiálním webu veletrhu 

o umístění loga s označením Partner v závěrečné tiskové zprávě z veletrhu 

o oficiální poděkování partnerovi v časopisu Minerální suroviny 2+3/2023 

 

DALŠÍ MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE 

 

• MEDIÁLNÍ SPOLUPRÁCE – zveřejnění informací o veletrhu EXPO Lesní lom prostřednictvím 

elektronického či tištěného zpravodajství nebo inzerce s upoutávkou (magazíny, newslettery, informační 
e-maily), propagace formou webového banneru 

Dle rozsahu domluvené poskytnuté spolupráce nabízíme: 

o uvedení loga s proklikem na oficiálním webu expolesnilom.cz 

o uvedení loga v tištěném katalogu vystavovatelů mezi mediálními partnery 

o uvedení loga na panelu mediálních partnerů na veletrhu 

o volný stup na akci EXPO Lesní lom 2023 

 

• REKLAMA v katalogu vystavovatelů 

Možnosti inzerce, ceník a rozměry pro tištěný katalog vystavovatelů: 

https://expolesnilom.cz/wp-content/uploads/2023/01/EXPO-2023-Media-info-katalog-CZE.pdf 
 

• Po domluvě s organizátory akce INDIVIDUÁLNÍ MOŽNOSTI PROPAGACE, např: 

 

• umístění reklamního exponátu v prostoru lomu 

• sponzorství propagačních materiálů jako jsou např. tašky, visačky, dárkové předměty, aj. 

• vložení reklamních letáků do tašek 

 

 


