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POZVÁNKA 

Vážení kolegové, 

Jak bylo zmíněno v mé pozvánce k účasti, s novou edicí 2020 vstupuje konference Hydrogen Days 
do svého jedenáctého ročníku. Proto ji zcela oprávněně můžeme nazývat tradiční, zavedenou 
událostí s unikátní pozicí ve vědecké a technologické sféře vodíkových technologií. Její jedinečnost 
spočívá v tom, že mimo jiné slouží k navázání dialogu mezi zeměmi s pokročilou implementací 
vodíkové infrastruktury a rozvinutými demonstračními aktivitami a zeměmi, které prozatím 
nejefektivnější cestu k implementaci vodíkových technologií hledají. Konference nabízí prostor k 
diskusi jak pro vědeckou komunitu, tak i pro reprezentanty státu, představitele komerčních 
společností, či případně dalších asociací, s cílem přiblížit úspěšnou implementaci vodíkových 
technologií do každodenního života a představit budoucí plány pro jejich rozvoj. Díky tomu tato 
konference představuje jedinečnou možnost pro představení vašich produktů širokému okruhu 
potenciálních zákazníků na novém, dynamicky se rozvíjejícím trhu. V souladu s mottem 
konference 

Vodík v pohybu 

pro vás organizační komise připravila atraktivní nabídky prezentace vašich produktů a služeb 
účastníkům a návštěvníkům konference. Využijte tuto skvělou možnost vstupu na nové trhy 
s vodíkovými technologiemi a zajistěte si na nich svou budoucí pozici. 

Přidejte se k nám v Praze od 25. do 27. března, 2020! 

Karel Bouzek 

Předseda vědecké komise 



OBECNÉ INFORMACE 

Místo konání: Comfort Hotel Prague City East***, Praha, Česká republika 
https://www.comforthotelpraguecityeast.com/cs/  

25. – 27. března 2020 Datum: 

Organizátor: HYTEP, Česká vodíková technologická platforma 
https://www.hytep.cz/cs/  

Organizační komise: Martin Fišer (United Hydrogen, a.s., Česká republika) 
Elizabeth Tien (HYTEP, Česká republika) 
Jiřina Poláková (ÚJV Řež, a.s., Česká republika) 
Kristína Zakuciová (ÚJV Řež, a.s., Česká republika) 
Martin Prokop (VŠCHT Praha, Česká republika) 

https://www.hydrogendays.cz/2020/ Web:  

Sekretariát konference: Česká vodíková technologická platforma 
Hlavní 130, 250 68 Husinec-Řež, CZ 
Kontaktní osoba: Martin Prokop 
Tel: +420 728 042 987 
E-mail: sponzoring@hydrogendays.cz  

https://www.comforthotelpraguecityeast.com/cs/
https://www.hytep.cz/cs/
mailto:sponzoring@hydrogendays.cz


SPONZORSTVÍ A VÝSTAVA 

Výstava bude pořádána paralelně s programem konference od 25. do 26. března 2020. Výstava 
se uskuteční na stejném podlaží jako konferenční sekce, posterová sekce a občerstvení pro 
zajištění maximální viditelnosti vystavovatelů. 

STAŇTE SE SPONZOREM 

• Konference představuje skvělou příležitost pro vaši společnost po dobu dvou dnů být
v přímém kontaktu s širokým spektrem zákazníků a možností prezentace vašich produktů,
služeb a navázání obchodních kontaktů.

• Sponzorství v rámci konference je osvědčená strategie pro propagaci vaší obchodní značky.
Kombinuje mediální dosah s možností přímého kontaktu s potenciálním zákazníkem.

• Účastníci využívají konference pro nabytí a výměnu významných informací z oboru.
Podporou konference vaší společností demonstrujete zároveň podporou jejich osobního
rozvoje.

• Prezentace vaší společnosti relevantnímu a mezinárodně významnému obecenstvu
v neformálním, ale organizovaném prostředí představuje ojedinělou reklamní příležitost.

• Konference vám pomůže ve formulaci strategických cílů rozvoje a umožní vám být v přímém
kontaktu s cílovým trhem.

• Buďte informováni o rozvoji a marketingové strategii konkurence.
• Sponzoři konference budou mít přednostní volbu umístění vystavovatelského stánku. Zlatí

sponzoři budou mít první volbu, následováni stříbrnými a bronzovými sponzory.

STAŇTE SE VYSTAVOVATELEM 

• Vyzdvihněte svou společnost jako hlavního hráče v oboru.
• Mějte přímý přístup k mezinárodní vědecké komunitě a inovacím.
• Prezentujte vaše produkty potenciálním zákazníkům.
• Demonstrujte možnosti a kvalitu vašich produktů.
• Zajistěte si nové obchodní kontakty a posilte ty stávající.
• Rekrutujte nové zaměstnance z řad nejlepších talentů v oboru.
• Informujte zákazníky o nových produktech a vývoji vaší společnosti.
• Buďte součástí významné mezinárodní společenské události.

KLÍČOVÉ VÝHODY RYCHLÉHO ROZHODNUTÍ 

• Maximální viditelnost vaší obchodní značky a možnost přístupu nejen k registrovaným
účastníkům, ale i ke každému kdo dostává informace o konferenci.

• Přednostní volba možností sponzorství pro zajištění vašich marketingových cílů.



EXKLUZIVNÍ MOŽNOSTI SPONZORSTVÍ 

KONFERENČNÍ TAŠKY 
Logo vaší společnosti na konferenčních taškách. 

KONFERENČNÍ ŠŇŮRKY NA VISAČKY 
Logo vaší společnosti na šňůrkách, viditelné kdykoli a kýmkoli. 

USB DISK S KNIHOU ABSTRAKTŮ 
Dodejte vaše firemní USB disky, které budou předány všem účastníkům. 

KONFERENČNÍ SET 
Dodejte vaše firemní tužky a bloky, které budou přidány do všech konferenčních tašek. 

KÁVOVÉ PŘESTÁVKY 
Vaše firemní logo a poutače budou vystaveny během přestávky na kávu a vaše sponzorství bude 
uvedeno ve finálním programu. Můžete zvolit jednu přestávku na kávu během dopoledne nebo 
odpoledne, případně obě. Sponzorství je vždy po jedné přestávce na kávu. Vaše společnost může 
dodat ubrousky s firemním logem. 

KONFERENČNÍ OBĚD 
Vaše firemní logo a poutače budou vystaveny během konferenčního oběda a vaše sponzorství 
bude uvedeno ve finálním programu. Sponzorství je na jeden den. Vaše společnost může dodat 
ubrousky s firemním logem. 

KONVENČNÍ VEČEŘE 
Vaše firemní logo a poutače budou vystaveny během konvenční večeře a logo vaší společnosti 
bude vytištěno na pozvánky. Vaše sponzorství bude uvedeno ve finálním programu. Sponzorství 
je po celou dobu konvenční večeře. 



DALŠÍ MOŽNOSTI SPONZORSTVÍ 

SPONZOROVÁNÍ SEKCE 
Logo sponzora bude vystaveno během celé konferenční sekce v hlavním přednáškovém sále a 
sponzorství bude zmíněno ve finálním programu nad sponzorovanou sekcí. 

SPONZOROVÁNÍ CENY ZA STUDENTSKOU PREZENTACI 
Logo vaší společnosti bude vystaveno během celé ceremonie cen za studentskou prezentaci a 
bude vytištěno na diplomech. Sponzor může podpořit kandidáty dle svého uvážení věcnou či 
finanční cenou. 

REKLAMA VE FINÁLNÍM PROGRAMU 
Uvnitř na jedné, celobarevné stránce nebo z vnitřní strany obálky nebo z vnější strany zadní 
obálky. 

LETÁK V KONFERENČNÍ TAŠCE 
Vložení vašeho letáku do konferenční tašky. Sponzorství je po jednom letáku velikosti A5 nebo 
A4, případně jednoho libovolného propagačního předmětu do maximální velikosti 15x15x15 cm. 

INDIVIDUÁLNÍ SPONZORSKÝ BALÍČEK 

Pokud máte námět pro zvýšení viditelnosti vaší společnosti mimo navrhované možnosti 
sponzorství, prosím neváhejte nás kontaktovat na email: sponzoring@hydrogendays.cz nebo na 
tel: +420 728 042 987. Na základě vašich požadavků a rozpočtových možností vám sestavíme 
individuální sponzorský balíček. 

INFORMACE O VÝSTAVĚ 

Výstavní plocha bude v předsálí hotelu Comfort Hotel Prague City East***, společně s posterovou 
sekcí konference a občerstvením. Výstavní sponzorský balíček zahrnuje pouze lokaci o dané ploše, 
1 stůl, 2 židle a jednu vystavovatelskou visačku. Veškerý pronájem vybavení, zahrnující stánky, 
koberce, nábytek, držáky posterů, technické či elektrické instalace atd. musí být objednán předem 
a bude účtován zvlášť. Minimální plocha výstavy je 4 m2, každý další m2 bude účtován. 

INFORMACE O DEMONSTRACI PRODUKTŮ A EXKURZÍCH 

Konference je výjimečnou příležitostí pro vaše produkty, které nespadají do standardní nabídky 
výstavy. Pokud máte zájem prezentovat vozidlo nebo prostorově náročná zařízení, nabídneme 
vám speciální nabídku sponzorství, zahrnující výstavní plochu, technickou podporu a zvýhodněné 
ceny sponzorských balíčků. V případně zájmu prosím kontaktujte sekretariát konference na email: 
sponzoring@hydrogendays.cz nebo na tel: +420 728 042 987. Pokusíme se vám vyjít 
v maximální míře vyjít vstříc. 

mailto:sponzoring@hydrogendays.cz
mailto:sponzoring@hydrogendays.cz


SPONZORSKÉ BALÍČKY 

Sponzoři mají možnost vybrat si mezi balíčky, zahrnujícími dané služby v souladu s obsahem 
balíčku. Sponzorské balíčky budou přidělovány dle pořadí nabídky sponzorství. 
Benefity odpovídající jednotlivým balíčkům jsou uvedeny níže: 

BENEFITY ZLATÝ STŘÍBRNÝ BRONZOVÝ VYSTAVOVATEL 

Volná registrace účastníka 3 2 1 1 

Volný vystavovací prostor 8 m2 6 m2 4 m2 4 m2 

Priorita ve výběru lokace výstavy  o o o 

5 minut prezentace společnosti  o o o 

Logo na konferenčním webu    

Logo v konferenčních publikacích    

Logo v konferenčním sále    o 

Logo v prostoru registrace    o 

Reklama ve finálním programu 2 stránky 1 stránka 1 stránka o 

Leták v konferenční tašce   o o



SPONZORSKÝ A VYSTAVOVATELSKÝ FORMULÁŘ 

Prosím odešlete tento formulář na adresu sponzoring@hydrogendays.cz 

Název společnosti: 

Kontaktní osoba (včetně titulů): 

Adresa: 

IČ/DIČ: 

Telefon: 

E-mail: 

Web: 

Sponzorské balíčky 

Zlatý Stříbrný Bronzový 

Výstava 

Výstavní prostor 4 m2 Další m2 (prosím specifikujte)……………………………….. 

Exkluzivní možnosti sponzorství 

Konferenční tašky Konferenční šňůrky USB disk 

Konferenční set  Kávová přestávka Konferenční oběd 

Konvenční večeře 

Další možnosti sponzorství 

Sponzorování sekce  Sponzorování ceny za studentskou prezentaci 

Reklama v knize abstraktů Leták v konferenční tašce 

Individuální možnosti sponzorství (prosím specifikujte) 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

CELKEM……………………………  

mailto:sponzoring@hydrogendays.cz


Platba a podmínky zrušení 

• Plná platba sponzorství nebo výstavy musí být provedena v době rezervace.
• Zrušení rezervace do 31. ledna, 2020 včetně – 30 % poplatek z celkové uhrazené částky.
• Zrušení od 1. února, 2020 – nebude provedena žádná refundace.

Datum: Podpis a razítko společnosti: 
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