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14. REPREZENTAČNÍ STAVEBNÍ PLES
20. 3. 2020 Kongresový sál Atrium Palác Pardubice od 19:30 hodin

Vážení obchodní přátelé, rádi bychom Vám prostřednictvím přiložených materiálů nabídli spolupráci 
a partnerství na 14. REPREZENTAČNÍM STAVEBNÍM PLESE, který se koná 20. 3. 2020 
od 19.30 hodin pod záštitou Ing. Martina Kolovratníka, poslance Poslanecké sněmovny PČR, 
Ing. Romana Línka, náměstka hejtmana Pardubického kraje, a Ing. Martina Charváta, primátora 
města Pardubice.

Letošní magický rok 2020 se stal zlomovým a rádi bychom posunuli Stavební ples na vyšší úroveň. 
Z tohoto důvodu měníme místo konání i celkový koncept akce. Věříme, že naše snahy o moderni-
zaci a zvýšení kvality plesu oceníte a užijete si nezapomenutelný zážitek.

Večerem Vás bude provázet ROMAN VOJTEK. Tento profesionální a vtipný moderátor, zpěvák
a muzikant s dlouholetými zkušenostmi je zárukou dobré zábavy. Roman Vám společně 
s jeho manželkou, muzikálovou herečkou a zpěvačkou PETROU VOJTKOVOU, představí svůj 
hudebně zábavný pořad.

K tanci a poslechu Vám bude hrát kapela B-DANCE BAND, která dbá na vysokou profesionální
a interpretační úroveň každého vystoupení. Jedná se o velmi sugestivní, originální a atraktivní 
hudební seskupení, které si dokáže velmi rychle podmanit publikum.

Dále Vás čeká občerstvení formou bohatého rautu, pestrý program a tombola.

Těšíme se na spolupráci s Vaší společností.

Kontakt: 
Czech marketing s.r.o.
Sladkovského 433, 530 02 Pardubice 
tel.: 603 150 555
e-mail: patik@czech-marketing.com



NABÍDKA REKLAMNÍCH SLUŽEB 
PRO HLAVNÍHO PARTNERA AKCE

• uvádění společnosti ve spojení „hlavní partner akce“ 

• ústřední logo na reklamním panelu akce 

• ústřední logo na plakátech A2 

• ústřední logo na programech 

• ústřední logo na vstupenkách 

• digitální fotografie z akce na CD 

• poděkování společnosti moderátorem 

• 36 ks vstupenek VIP 

• 36 ks pozvánek na raut

Cena za reklamní služby hlavního partnera: 60 000 Kč bez DPH



NABÍDKA REKLAMNÍCH SLUŽEB 
PRO VYZNAMNÉHO PARTNERA AKCE

• logo na plakátech A2 

• logo na reklamním panelu akce 

• logo na programech 

• logo na vstupenkách 

• digitální fotografie z akce na CD 

• poděkování společnosti moderátorem 

• 24 ks vstupenek VIP 

• 24 ks pozvánek na raut

Cena za reklamní služby významného partnera: 40 000 Kč bez DPH



NABÍDKA REKLAMNÍCH SLUŽEB 
PRO PARTNERA AKCE

• logo na plakátech A2 

• logo na reklamním panelu akce 

• logo na programech 

• logo na vstupenkách 

• digitální fotografie z akce na CD 

• poděkování společnosti moderátorem

 • 12 ks vstupenek VIP 

• 12 ks pozvánek na raut

Cena za reklamní služby partnera: 20 000 Kč bez DPH



Agentura Czech marketing ve zkratce
Agentura Czech marketing byla založena v roce 1997 v Pardubicích. Filozofií agentury je dlou-
hodobá spolupráce s klienty, která vede k oboustranné spokojenosti. Obě strany se vzájemně 
poznávají, klient agenturu seznamuje se svými strategiemi, a tak spolu vytvářejí spolupracující tým 
se stejným cílem – úspěšnost klienta na trhu. Tuto filozofii klienti rádi přijímají a úspěšně s agen-
turou již mnoho let spolupracují.

Práce agentury je na profesionální úrovni, důraz je kladen na kvalitu práce všech zaměstnanců 
a subdodavatelů, spolehlivost a serióznost vůči klientovi.

Agentura Czech marketing se blíží svým záběrem fullservisové reklamní agentuře. Má vlastní DTP 
studio a ve všech odvětvích reklamního servisu spolupracuje s kvalitními a lety ověřenými subdo-
davateli.

Tým agentury Czech marketing:
Karel Pobuda – jednatel 
Gabriela Čebišová – jednatelka, promotion akce 
Pavel Patík – obchodní manažer 
Lucie Hamplová – event manažer 
Andrea Řehůřková – event manažer
Marek Nurek – produkce 
Michal Blažík – asistent produkce
Daniela Bébová – účetní

Doménou agentury Czech marketing je pořádání nejrůznějších kulturních a sportovních akcí, 
firemních party, promotion akcí, konferencí, školení, výstav a dalších tzv. Special Events. Tato 
oblast reklamního servisu je rozdělena na naši vlastní produkci a produkci pro klienty.

Nabízíme Vám zajištění akce na míru: vytipování místa konání akce, zajištění originálního 
programu s nejrůznějšími hvězdami, gradující scénář, catering domácí 
i mezinárodní kuchyně, pozvánky, prezentační materiály, aranžování prostoru, 
hostesky, dopravu, techniku, ozvučení, osvětlení, dokumentaci atd. 
– a na závěr vyhodnocení celé akce.

Přebíráme za Vás veškerou zodpovědnost za zdárný průběh akce, 
klademe důraz na její originální pojetí a perfektní organizaci!

Akce s tváří, akce s Czech marketingem!


