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Pravidla ZLATÝ STŘÍBRNÝ BRONZOVÝ COFFE BREAK PŘEDNÁŠKA Produkt 

Počet dostupných sponzorských paketů 2 4 Neomezeně 4 3 4 

Přednáška 2 × 15 min 15 min 10 min nie 20 min 10 min 

Bezplatní účastníci konference a přidružených akcí (nezahrnuje 

náklady na nocleh; obsahuje sponzorskou slevu) 
4 3 2 1 1 1 

Počet bannerů v konferenčním sále a u hotelové recepce 4 3 2 1 1 1 

Reklamní filmy na monitorech (s ohledem na programové a 

technické možnosti) 
ANO ANO ANO ANO TAK TAK 

Výstavní plocha pro postavení stánku ANO ANO NE NE NE NE 

Logo v konferenčních materiálech a pozvánkách, na internetové 

stránce a v newsletterech 
ANO ANO ANO ANO ANO ANO 

Logo na pozvánkách ANO ANO ANO ANO ANO ANO 

Možnost předávání cen účastníkům konference ANO ANO ANO ANO ANO ANO 

Možnost zařazení reklamních materiálů a předmětů do konfe-

renčních materiálů účastníkům 
ANO ANO ANO ANO ANO ANO 

Cena v PLN bez DPH 23 % 10 000 7 000 5 000 2 500 1200 2000 

 

 BEZPEČNOST 
 infrastruktury, osob, zboží a dat 

 DIGITALIZACE 
 digitalizace dat v dopravě 

 LEGISLATIVA 
 platná a blížící se změny 

 INFRASTRUKTURA 
moderní řešení  

 INTERMODAL 
budoucnost logistiky 

 OSOBNÍ ÚDAJE 
 jak je chránit na železnici 

 IT SYSTÉMY  
 doprava-logistika-spedice 
 ŽELEZNIČNÍ INTEGRACE 

 směr střední Evropa 

 DOTACE 
 polsko-česko-slovenská spolupráce v evropských  
 projektech výzkumu a vývoje 

 INTEROPERABILITA  
rozsah, proces, právní akty 

 

PŘÍNOSY 

 Jediná polsko-česko-slovenská železniční konference, již 

9. ročník a díky tomu ověřená forma, rok od roku lepší; 

 Možnost navázání kontaktů s odborníky z PL, CZ, SK; 

 Možnost výměny mezinárodních zkušeností mezi 

účastníky; 

 Zajímavá témata: bezpečnost – jak osob, 

přepravovaného zboží, tak i dat; nehody a jak se jim 

bránit; interoperabilita, TAF TSI a nová nařízení, 

přeshraniční problémy a mnoho dalších; 

 Účast manažerů firem spojených se železnicí (dopravci, 

manažeři infrastruktury, vlastníci vleček, výrobci 

a dodavatelé produktů a služeb); 

 Možnost prezentace firmy: tematická prezentace, uvítání 

hostů, bannery, letáky, reklamní předměty, věcné ceny; 

 Sponzoring Wiosek Dziecięcych (dětských vesniček) – 

každoročně část účastnického poplatku předáváme 

dětem, které čekají v dětské vesničce na řešení své 

složité situace; 

 Logo na materiálech konference, informace o firmě 

v pokonferečních zpravodajích. 

 Sponzorování rehabilitace Terezky, která je od narození 

postižena mozkovou obrnou 
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