Nabídka propagace na Konferenci konzervátorů-restaurátorů
Klatovy 2020
Ve dnech 8. – 10. 9. 2020 se uskuteční další ročník Konference konzervátorů-restaurátorů.
Cílem této konference je zprostředkovat setkání odborníků z oblasti ochrany předmětů
kulturního dědictví s důrazem na muzejní sféru. Témata konference jsou volena tak, aby
účastníci konference byli informováni o současných trendech v této oblasti, tj. průzkumu
materiálu, konzervování a restaurování, výzkumu nových metod a prostředků, apod.
V rámci této konference nabízíme Vaší společnosti možnost propagace, formou:
a) reklamy v recenzovaném periodiku Fórum pro konzervátory restaurátory
b) reklamy na webových stránkách Metodického centra konzervace
c) vyhrazení stolu pro prezentaci firmy na místě ve dnech konání konference
Uvedené varianty lze využít jednotlivě, případně je libovolně kombinovat. Společnost má
dále možnost dodat vlastní propagační materiál pro účastníky konference (cca 300 osob).
Ad a) Časopis Fórum pro konzervátory-restaurátory je vydáván v nákladu cca 500 výtisků.
Formát sborníku je A4, rozsah cca 120 – 150 stran, barevné přílohy jsou tištěny na křídovém
papíře.
Ad b) Na webových stránkách je k dispozici reklamní plocha pro neanimované bannery s
velikosti 120 px. na šířku a maximálně 90 px. na výšku. Bannery budou zobrazeny ve
stupních šedi (nejtmavší zobrazený odstín RGB 128,128,128). Reklama bude na stránky
uveřejněna do týdne od přijetí platby až do 31. 12. 2020.
Ad c) Pro prezentaci společnosti v místě konání konference je vyhrazen první den 8. 9. 2020
(9:00-17:00), druhý i třetí den konference 9. - 10. 9. 2020 (9:00 – 12:00). V ceně prezentace
na místě je i drobné občerstvení v průběhu jednacího dne (pro 1 až 2 osoby za firmu) a také
výtisk časopisu Fórum pro konzervátory-restaurátory. Připraven rovněž bude stůl, dvě židle a
zdroj elektřiny.
Ad a) Ceník reklamy v časopise Fórum pro konzervátory-restaurátory (ceny jsou bez
DPH):
Formát Černobílá reklama Barevná reklama
3 500 Kč
6 500 Kč
A4
1 800 Kč
3 500 Kč
½ A4
Ad b) Ceník reklamy na webových stánkách (ceny jsou bez DPH):
6 000 Kč za 1 reklamní banner o velikosti max. 120 x 90 pixelů

Ad c) Ceník prezentace na místě (ceny jsou bez DPH):
První den

3 500 Kč

Po celou dobu konání

5 000 Kč

V případě Vašeho zájmu o propagaci vyznačte příslušnou položku a vyplňte částku do
smlouvy
o
propagaci,
kterou
naleznete
jako
další
přílohu
tohoto
e-mailu. V případě reklamy ve sborníku specifikujte rozsah a barvu provedení. Vyplněnou
smlouvu nejdříve pošlete elektronicky ke kontrole na email fricova@tmbrno.cz, poté dvě
podepsané tištěné kopie zašlete na adresu: Jana Fricová, Technické muzeum v Brně –
Metodické centrum konzervace, Purkyňova 105, 612 00 Brno nejlépe do konce července
2019. Jednu podepsanou smlouvu Vám zašleme nazpět. Elektronickou podobu Vaší reklamy
v časopise Fórum pro konzervátory-restaurátory včetně loga pošlete nejpozději do 31.
července 2020 na adresu fricova@tmbrno.cz.

Pokud Vás naše nabídka zaujala nebo máte jakýkoliv dotaz, kontaktujte nás.
Za organizační tým Technického muzea v Brně – Metodického centra konzervace
Mgr. Jana Fricová
tel: +420 541 421 452, mob: +420 725 586 775
e-mail: fricova@tmbrno.cz

