DEN MALÝCH OBCÍ
Nabídka ﬁremní prezentace na 47. konferenci
7. BŘEZNA 2017 – PRAHA
KONTAKTY

PLATEBNÍ PODMÍNKY A STORNO POPLATKY

PVA EXPO PRAHA, KONGRESOVÝ SÁL, BERANOVÝCH 667, PRAHA 9-LETŇANY

POŘADATEL

Úhrada prezentace musí být provedena před akcí na základě zálohové faktury
vystavené společnos PONCA, spol. s r. o. V případě prodlení se splatnos
faktury si pořadatel vyhrazuje právo zrušit objednávku prezentace.

9. BŘEZNA 2017 – PROSTĚJOV

PONCA, spol. s r. o.
Drahobejlova 1142/34
190 00 Praha 9
IČO: 27461840
www.denmalychobci.cz
PRODUKCE A ZAJIŠTĚNÍ
TRIADA, spol. s r. o.
U Svobodárny 1110/12
190 00 Praha 9
T: +420 284 001 284
E: info@triada.cz
www.triada.cz

PŘEDBĚŽNÁ TÉMATA
Podpora regionálního rozvoje a Integrovaný regionální operační program
Vyhlášení podmínek soutěže Vesnice roku 2017 – Ministerstvo pro místní rozvoj
Projekty obcí v oblas životního prostředí – Ministerstvo životního prostředí
a Státní fond životního prostředí

Český zavináč z.s.
U Svobodárny 1110/12
190 00 Praha 9

Program rozvoje venkova – Ministerstvo zemědělství
Financování územních rozpočtů v roce 2017 – Ministerstvo ﬁnancí

MANAŽERKA KONFERENCE

Aktuální problémy veřejné správy – Ministerstvo vnitra

Blanka Brychtová
T: +420 284 001 284
+420 603 842 731
E: brychtova@ponca.eu

Proﬁl účastníků na 46. konferenci DMO
DALŠÍ INFORMACE
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Simona Češková
T: +420 604 544 560
E: sekretariat@ponca.eu
Kateřina Pánková
T: +420 603 587 293
E: pankova@ponca.eu

SPOLEČENSKÝ DŮM, KOMENSKÉHO 4142/6, PROSTĚJOV

Pro stornování již provedené objednávky pla následující stornopodmínky:
více než patnáct dnů před akcí – 0 % z výše objednávky, 15–6 dnů před akcí
– 30 % z výše objednávky, 5 a méně dnů před akcí – 100 % z výše objednávky.
Storno objednávky musí být doručeno pořadateli na kontaktní adresu
sekretariat@ponca.eu nebo písemně na adresu pořadatele. V případě,
že poplatek (nebo jeho dostatečná část) nebyl v den storna uhrazen, má
pořadatel nárok na jeho zaplacení do výše dle termínu storna a objednatel se
zavazuje mu tuto částku v takovém případě uhradit nejpozději do dese dnů
po konání akce.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO VYSTAVOVATELE

GENERÁLNÍ PARTNER

Objednatel ručí za dodržování bezpečnostních a požárních předpisů a za škody
způsobené jeho jednáním nebo jednáním jím pověřených osob. Pořadatel
neručí za vystavované exponáty a za neplnění způsobené zásahem vyšší moci.
Objednatel nesmí svojí prezentací omezovat ostatní vystavovatele (např. hlukem,
světelnými efekty, promítáním apod.) Objednatel je oprávněn propagovat své
výrobky pouze na přiděleném prezentačním místě. Šíření letáků, vylepování
materiálů či propagačních plakátů na okna, stěny nebo sloupy není dovoleno.
V případě naplnění kapacity si pořadatel vyhrazuje právo zastavit příjem
objednávek. Nakládání s osobními údaji se řídí zákonem 101/2000 Sb. Souhlas
s využi m elektronické adresy lze odvolat v souladu se zákonem 480/2004 Sb.

SPOLUPOŘADATELÉ
Časopis OBEC & ﬁnance
Komora obcí při SMO ČR
Spolek pro obnovu venkova ČR
Svaz měst a obcí ČR
Sdružení místních samospráv ČR

www.denmalychobci.cz

MOŽNOSTI FIREMNÍ PREZENTACE
PARTNERSTVÍ KONFERENCE


Pro bližší informace a cenovou nabídku na míru kontaktujte manažerku konference na
adrese: brychtova@ponca.eu
Možnost vlastní přednášky v rámci programu, nadstandardní prezentační plocha podle vašeho
výběru, umístění loga v sále, na webových stránkách konference, skových materiálech atd.

PŘÍMÁ PREZENTACE


PŘEDSTAVENÍ KONFERENCE
DEN MALÝCH OBCÍ je odborná konference určená starostkám, starostům a ostatním zástupcům měst
a obcí, kteří zde získávají aktuální informace od představitelů ministerstev a státní správy. Koná se
dvakrát ročně vždy na dvou místech – v Čechách a na Moravě. Součás konference je doprovodná
výstava ﬁrem nabízejících výrobky a služby pro veřejnou správu.



2× vystavovatelský průkaz – vstup na konferenci, občerstvení, oběd



Zápis do katalogu ﬁrem
Stručné představení ﬁrmy. Katalog je uveřejněný na webových stránkách konference, v štěné
podobě je distribuován spolu s konferenčními materiály všem účastníkům na akci.



Vkládaná inzerce
Zařazení 1 ks reklamního letáku do sborníku přednášek k akci. Sborník vychází v nákladu
950 ks a je společný pro oba termíny akce. Parametry – formát A4, gramáž max. 135 g/m2,
počet ks 950. V případě objednávky pouze jednoho termínu dodejte poloviční náklad. Leták
jiných parametrů bude přiložen ke konferenčním materiálům.



Umístění vlastního výstavního prvku
Požadavek je nutno označit v objednávce.

VKLÁDANÁ INZERCE


Zařazení 1 ks reklamního letáku do sborníku přednášek k akci
Sborník vychází v nákladu 950 ks a je společný pro oba termíny konference.



Zápis do katalogu ﬁrem
Stručné představení ﬁrmy. Katalog je uveřejněný na webových stránkách konference, v štěné
podobě je distribuován spolu s konferenčními materiály všem účastníkům na akci.



Podmínky pro zařazení letáku do sborníku
Formát A4, gramáž max. 135 g/m2, počet ks 950. V případě objednávky pouze jednoho termínu
dodejte poloviční náklad. Leták jiných parametrů bude přiložen ke konferenčním materiálům.

Firmy mají jedinečnou příležitost oslovit najednou více než 800 zástupců veřejné správy.
Mezi vystavovateli nechybí dodavatelé komunální techniky, městského mobiliáře, vybavení sportovních a dětských hřišť, kancelářského vybavení, prvků pro bezpečnost silničního provozu, veřejného
osvětlení nebo informačních a komunikačních technologií. Pravidelně se účastní také specializované
poradenské a konzultantské společnos nebo dodavatelské ﬁrmy z oblas obnovitelných zdrojů energií,
zpracování odpadu či vodohospodářství.

Prezentační místo v přísálí – 1× stůl, 2× židle, přípojka el. energie, konferenční materiály

VYUŽIJTE MOŽNOST OSLOVIT STAROSTY OBCÍ

UZÁVĚRKA přihlášek a nejzazší termín dodání skových materiálů

při největším setkání zástupců obecních a městských úřadů

na adresu TRIADA, spol. s r. o., U Svobodárny 1110/12, 190 00 Praha je 18. 2. 2017.

A ZÍSKEJTE NOVÉ OBCHODNÍ PARTNERY

AKCE A SLEVY




-10 % pro včasné objednávky došlé do 31. 1. 2017*
-10 % při objednávce inzerce v časopise OBEC & ﬁnance*
NOVĚ! Možnost uveřejnění zápisu z katalogu ﬁrem ve 2. vydání časopisu OBEC & ﬁnance,
který vychází 10. dubna 2017.

* Pla pouze na objednávky přímé prezentace

Časopis OBEC & ﬁnance MEDIÁLNÍ PARTNER
NABÍDKA INZERCE
Časopis OBEC & ﬁnance je odborné periodikum přinášející informace subjektům veřejné správy
a samosprávy. Zároveň nabízí prostor ﬁrmám, které dodávají své výrobky a služby municipální
sféře. Vydavatelem časopisu je společnost TRIADA, spol. s r. o.
Časopis OBEC & ﬁnance vychází 5× ročně ve formátu A4, v celkovém rozsahu cca 100 stran
včetně příloh a v nákladu 5000 vý sků. Je dodáván téměř do všech obcí, měst, krajů a dalších
ins tucí státní a veřejné správy v České republice.
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DEN MALÝCH OBCÍ je odborná konference určená starostkám, starostům a ostatním zástupcům měst
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dvakrát ročně vždy na dvou místech – v Čechách a na Moravě. Součás konference je doprovodná
výstava ﬁrem nabízejících výrobky a služby pro veřejnou správu.



2× vystavovatelský průkaz – vstup na konferenci, občerstvení, oběd



Zápis do katalogu ﬁrem
Stručné představení ﬁrmy. Katalog je uveřejněný na webových stránkách konference, v štěné
podobě je distribuován spolu s konferenčními materiály všem účastníkům na akci.



Vkládaná inzerce
Zařazení 1 ks reklamního letáku do sborníku přednášek k akci. Sborník vychází v nákladu
950 ks a je společný pro oba termíny akce. Parametry – formát A4, gramáž max. 135 g/m2,
počet ks 950. V případě objednávky pouze jednoho termínu dodejte poloviční náklad. Leták
jiných parametrů bude přiložen ke konferenčním materiálům.



Umístění vlastního výstavního prvku
Požadavek je nutno označit v objednávce.

VKLÁDANÁ INZERCE


Zařazení 1 ks reklamního letáku do sborníku přednášek k akci
Sborník vychází v nákladu 950 ks a je společný pro oba termíny konference.



Zápis do katalogu ﬁrem
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Podmínky pro zařazení letáku do sborníku
Formát A4, gramáž max. 135 g/m2, počet ks 950. V případě objednávky pouze jednoho termínu
dodejte poloviční náklad. Leták jiných parametrů bude přiložen ke konferenčním materiálům.

Firmy mají jedinečnou příležitost oslovit najednou více než 800 zástupců veřejné správy.
Mezi vystavovateli nechybí dodavatelé komunální techniky, městského mobiliáře, vybavení sportovních a dětských hřišť, kancelářského vybavení, prvků pro bezpečnost silničního provozu, veřejného
osvětlení nebo informačních a komunikačních technologií. Pravidelně se účastní také specializované
poradenské a konzultantské společnos nebo dodavatelské ﬁrmy z oblas obnovitelných zdrojů energií,
zpracování odpadu či vodohospodářství.

Prezentační místo v přísálí – 1× stůl, 2× židle, přípojka el. energie, konferenční materiály
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Prezentační místo v přísálí – 1× stůl, 2× židle, přípojka el. energie, konferenční materiály

VYUŽIJTE MOŽNOST OSLOVIT STAROSTY OBCÍ

UZÁVĚRKA přihlášek a nejzazší termín dodání skových materiálů

při největším setkání zástupců obecních a městských úřadů

na adresu TRIADA, spol. s r. o., U Svobodárny 1110/12, 190 00 Praha je 18. 2. 2017.

A ZÍSKEJTE NOVÉ OBCHODNÍ PARTNERY

AKCE A SLEVY




-10 % pro včasné objednávky došlé do 31. 1. 2017*
-10 % při objednávce inzerce v časopise OBEC & ﬁnance*
NOVĚ! Možnost uveřejnění zápisu z katalogu ﬁrem ve 2. vydání časopisu OBEC & ﬁnance,
který vychází 10. dubna 2017.

* Pla pouze na objednávky přímé prezentace

Časopis OBEC & ﬁnance MEDIÁLNÍ PARTNER
NABÍDKA INZERCE
Časopis OBEC & ﬁnance je odborné periodikum přinášející informace subjektům veřejné správy
a samosprávy. Zároveň nabízí prostor ﬁrmám, které dodávají své výrobky a služby municipální
sféře. Vydavatelem časopisu je společnost TRIADA, spol. s r. o.
Časopis OBEC & ﬁnance vychází 5× ročně ve formátu A4, v celkovém rozsahu cca 100 stran
včetně příloh a v nákladu 5000 vý sků. Je dodáván téměř do všech obcí, měst, krajů a dalších
ins tucí státní a veřejné správy v České republice.

Proﬁl odběratelů

DEN MALÝCH OBCÍ
Nabídka ﬁremní prezentace na 47. konferenci
7. BŘEZNA 2017 – PRAHA
KONTAKTY

PLATEBNÍ PODMÍNKY A STORNO POPLATKY

PVA EXPO PRAHA, KONGRESOVÝ SÁL, BERANOVÝCH 667, PRAHA 9-LETŇANY

POŘADATEL

Úhrada prezentace musí být provedena před akcí na základě zálohové faktury
vystavené společnos PONCA, spol. s r. o. V případě prodlení se splatnos
faktury si pořadatel vyhrazuje právo zrušit objednávku prezentace.

9. BŘEZNA 2017 – PROSTĚJOV

PONCA, spol. s r. o.
Drahobejlova 1142/34
190 00 Praha 9
IČO: 27461840
www.denmalychobci.cz
PRODUKCE A ZAJIŠTĚNÍ
TRIADA, spol. s r. o.
U Svobodárny 1110/12
190 00 Praha 9
T: +420 284 001 284
E: info@triada.cz
www.triada.cz

PŘEDBĚŽNÁ TÉMATA
Podpora regionálního rozvoje a Integrovaný regionální operační program
Vyhlášení podmínek soutěže Vesnice roku 2017 – Ministerstvo pro místní rozvoj
Projekty obcí v oblas životního prostředí – Ministerstvo životního prostředí
a Státní fond životního prostředí

Český zavináč z.s.
U Svobodárny 1110/12
190 00 Praha 9

Program rozvoje venkova – Ministerstvo zemědělství
Financování územních rozpočtů v roce 2017 – Ministerstvo ﬁnancí

MANAŽERKA KONFERENCE

Aktuální problémy veřejné správy – Ministerstvo vnitra

Blanka Brychtová
T: +420 284 001 284
+420 603 842 731
E: brychtova@ponca.eu

Proﬁl účastníků na 46. konferenci DMO
DALŠÍ INFORMACE
10 %
82 % obce

8%

ϴйŵĢƐƚĂ
ϭϬйƐƚĄƚŶşƐƉƌĄǀĂ

82 %

Simona Češková
T: +420 604 544 560
E: sekretariat@ponca.eu
Kateřina Pánková
T: +420 603 587 293
E: pankova@ponca.eu

SPOLEČENSKÝ DŮM, KOMENSKÉHO 4142/6, PROSTĚJOV

Pro stornování již provedené objednávky pla následující stornopodmínky:
více než patnáct dnů před akcí – 0 % z výše objednávky, 15–6 dnů před akcí
– 30 % z výše objednávky, 5 a méně dnů před akcí – 100 % z výše objednávky.
Storno objednávky musí být doručeno pořadateli na kontaktní adresu
sekretariat@ponca.eu nebo písemně na adresu pořadatele. V případě,
že poplatek (nebo jeho dostatečná část) nebyl v den storna uhrazen, má
pořadatel nárok na jeho zaplacení do výše dle termínu storna a objednatel se
zavazuje mu tuto částku v takovém případě uhradit nejpozději do dese dnů
po konání akce.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO VYSTAVOVATELE

GENERÁLNÍ PARTNER

Objednatel ručí za dodržování bezpečnostních a požárních předpisů a za škody
způsobené jeho jednáním nebo jednáním jím pověřených osob. Pořadatel
neručí za vystavované exponáty a za neplnění způsobené zásahem vyšší moci.
Objednatel nesmí svojí prezentací omezovat ostatní vystavovatele (např. hlukem,
světelnými efekty, promítáním apod.) Objednatel je oprávněn propagovat své
výrobky pouze na přiděleném prezentačním místě. Šíření letáků, vylepování
materiálů či propagačních plakátů na okna, stěny nebo sloupy není dovoleno.
V případě naplnění kapacity si pořadatel vyhrazuje právo zastavit příjem
objednávek. Nakládání s osobními údaji se řídí zákonem 101/2000 Sb. Souhlas
s využi m elektronické adresy lze odvolat v souladu se zákonem 480/2004 Sb.

SPOLUPOŘADATELÉ
Časopis OBEC & ﬁnance
Komora obcí při SMO ČR
Spolek pro obnovu venkova ČR
Svaz měst a obcí ČR
Sdružení místních samospráv ČR

www.denmalychobci.cz

