Future of Cyber Conference - FUTURE CYBER DEFENCE
Panelové diskuse - workshopy - Live Hacking zóna

Uvedené ceny neobsahují DPH

PARTNERSTVÍ

GENERÁLNÍ PARTNER 250 000 Kč

HLAVNÍ PARTNER 125 000 Kč

Benefity:

Benefity:

Reklama
 Distribuce reklamních materiálů všem účastníkům konference
(pozice GP)
 Umístění roll-upů: hlavní vchod, konferenční sály, Cyber pavilon,
Live Hacking zóna, galavečer FFF/FFE20 (pozice GP)
 Umístění brožur na registračních a informačních pultech
 Umístění brožur na informačních pultech konference
 Promítání prezentační smyčky na LCD televizoru ve vstupní hale
 Banner u hlavního vchodu na výstaviště
 Billboard na výstavišti
Umístění loga partnera:
 Registrační formulář pro všechny účastníky FFF (pozice GP)
 e-zpravodaj FFF/FFE20 (pozice GP)
 Backdrop v konferenčních sálech (pozice GP)
 Konferenční průkazy a šňůrky pro všechny řečníky
a návštěvníky (pozice GP)
 Veškeré konferenční materiály - bannery, letáky, pozvánky (pozice GP)
Webové stránky:
 FFF/FFE20: logo na homepage (pozice GP), online banner
na homepage (pozice GP), online profil
 Expertní program: logo a online banner (pozice GP)
Katalog (vč. elektronické verze):
 Expertní program: 2 strany inzerce, 2 strany PR, zápis
 Výstava: 1 strana PR/ inzerce, zápis

Reklama
 Distribuce reklamních materiálů všem účastníkům konference
 Umístění roll-upů: hlavní vchod, konferenční sály, Cyber pavilon,
Live Hacking zóna, galavečer FFF/FFE20
 Umístění brožur na informačních pultech konference
Umístění loga partnera:
 Registrační formulář pro všechny účastníky konference
 e-zpravodaj FFF/FFE20
 Konferenční průkazy pro všechny řečníky a návštěvníky
 Backdrop v konferenčních sálech
Webové stránky:
 FFF/FFE20: online profil
 Expertní program: logo a online banner
Katalog (vč. elektronické verze):
 Expertní program: 1 strana inzerce, ½ strana PR, zápis
 Výstava: ½ strana PR/ inzerce, zápis

Služby
 Možnost využití business lounge pro privátní jednání
(cca 20 míst)
 Neformální jednání s VIP návštěvníky FFF/FFE20
(pro 2 zástupce GP)
 Transfer mezi výstavištěm a hotelem (max. 4 osoby/ den)
 Využití VIP Matchmaking programu
 4 x VIP vstupenka na galavečer FFF/FFE20
 2 zástupci v panelové diskusi konference
 2 x prezentace Table-Top
 1 x workshop zdarma (45 minut)
 2 x prezentace v Live Hacking zóně

www.future-forces-forum.org

Služby
 Využití VIP Matchmaking programu
 2 x VIP vstupenka na galavečer FFF/FFE20
 1 zástupce v panelové diskusi konference
 1 x prezentace Table-Top se 75% slevou
 1 x workshop zdarma (45 minut)
 1 x prezentace v Live Hacking zóně

PARTNER WORKSHOPU 50 000 Kč
Benefity:
Reklama
 Distribuce reklamních materiálů všem účastníkům workshopů
 Umístění roll-upů: hlavní vchod, během workshopu partnera, galavečer FFF/FFE20
 Umístění brožur na informačním pultu workshopu
Umístění loga partnera:
 e-zpravodaj FFF/FFE20
Webové stránky:
 FFF/FFE20: online profil
 Expertní program: online banner a logo
Katalog (vč. elektronické verze):
 Expertní program: ¼ strana inzerce, ¼ strana PR, zápis
 Výstava: ¼ strana PR/ inzerce, zápis
Služby
 1 x VIP vstupenka na galavečer FFF/FFE20
 1 x workshop zdarma (45 minut)
 1 x prezentace Table-Top s 50% slevou
 1 x prezentace v Live Hacking zóně
 1 zástupce v panelové diskusi konference (nenárokově, dle dostupnosti)

SPONZOR CYBER PAVILONU / LIVE
HACKING ZÓNY 125 000 Kč
Benefity:
Reklama
 Název Cyber pavilonu a Live Hacking zóny dle sponzora
 Umístění roll-upů: hlavní vchod, Cyber pavilon, Live Hacking zóna, galavečer FFF/FFE20
 Umístění brožur na informačním pultu Cyber pavilonu / Live Hacking zóny
Umístění loga partnera:
 e-zpravodaj FFF/FFE20
Webové stránky:
 FFF/FFE20: online profil
 Expertní program: online banner a logo
Katalog (vč. elektronické verze):
 Expertní program: ¼ strana inzerce, ¼ strana PR, zápis
 Výstava: ¼ strana PR/ inzerce, zápis
Služby
 Využití VIP Matchmaking programu
 2 x VIP vstupenka na galavečer FFF/FFE20
 2 x prezentace Table-Top
 2 x prezentace v Live Hacking zóně

PREZENTACE TABLE-TOP 50 000 Kč
 1 x vstup na konferenci
 1 x prezentace Table-Top (4m2, stůl 1x2 m, 2 židle, el. přípojka, 1 přístup na wifi)
 Zápis v katalogu (sekce Expertní program a Výstava)

PREZENTACE V LIVE HACKING ZÓNĚ 50 000 Kč





1 x prezentace Table-Top
1 x prezentace v Live Hacking zóně
1 x vstup na konferenci
Zápis v katalogu (sekce Expertní program a Výstava)

CYBER SERVICE PARTNERSTVÍ 50 000 Kč
Benefity:
Reklama
 Umístění roll-upů: hlavní vchod, konferenční sály, Cyber pavilon, Live Hacking zóna, galavečer FFF/FFE20
 Umístění brožur na informačním pultu Cyber pavilonu / Live Hacking zóny
Webové stránky:
 Expertní program: online banner a logo
Katalog (vč. elektronické verze):
 Expertní program: ¼ strana inzerce, ¼ strana PR, zápis
 Výstava: ¼ strana PR/ inzerce, zápis
Služby
 1 x VIP vstupenka na galavečer FFF/FFE20
 1 x vstup na konferenci
 1 x prezentace Table-Top s 50% slevou

Velikost a umístění loga a online banneru dle typu partnerství

