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Dovolujeme se na Vás obrátit s nabídkou 
firemní prezentace na 15. bienální konferenci 
CzWA VODA 2023, kterou pořádá Asociace pro 
vodu ČR. Konference se bude konat ve dnech 
20.–22. září 2023. Po velmi dobrých zkušenos-
tech a spokojenosti většiny účastníků s pře-
sunem konference v roce 2021 do Litomyšle 
do kongresového centra Zámecké návrší 
se nadcházející ročník uskuteční ve stejné 
lokalitě.

V rámci konference bychom Vám opět rádi 
nabídli možnost firemní prezentace v roli 
partnera konference, vystavovatele či inze-
renta. Zde uvádíme několik důvodů, proč spojit 
jméno Vaší firmy s touto konferencí:

Přehledná nabídka  
možností firemní prezentace

Generální partner
Cena: 55.000 CZK Sleva
Limit na počet partnerů 
v kategorii: 2

Hlavní partner
Cena: 33.000 CZK Sleva
Limit na počet partnerů 
v kategorii: 5

Partner
Cena: 16.000 CZK Sleva
Limit na počet partnerů 
v kategorii: nelimitováno

Vystavovatel
Cena: 16.000 CZK 
Sleva  Sleva  

Plné vložné pro zástupce společnosti na celý program 
konference 5x * 3x * 1x 1x

Výhradní partner Cen předsedy CzWA (logo na diplomech, 
účast zástupce společnosti při předávání cen)
Výstavní slot 3 m2 – stolek, 2 židle, el. proud 
v prostorách výstavy firem
Účast 1 zástupce společnosti na večeři výboru konference
Distribuce letáků A4 do prezentačních stojanů 
v konferenčním centru (3–4 místa)
Inzerce v tištěném sborníku abstraktů a elektronickém 
sborníku příspěvků (1 barevná A4 na dokument)
Logo v rámci prezentační smyčky ve všech přednáškových 
místnostech
Reklamní videospot/slide v rámci prezentační smyčky 
v přednáškových místnostech
Reklamní banner v plenárním sále Jízdárna
Logo na flashdisku se sborníkem konference
Logo na konferenční textilní tašce
Logo na obálce všech tiskových materiálů konference
Logo na všech webových stránkách konference
Logo na homepage konference
Logo na panelu partnerů/vystavovatelů v konferenčním 
centru

Další prezentační možnosti partnerů po dohodě. Nadstandardní výstavní požadavky 
po dohodě.

Sleva  pro korporativní členy CzWA. Sleva  pro sponzory v kateogrii Partner. 

* plus nabídka na extra snížené studentské vložné pro další 2 zástupce společnosti ve věku < 30 let.
Všechny ceny jsou uvedeny 
bez DPH.

• Bienální konference CzWA je vlajkovou konferencí 
Asociace pro vodu ČR a fórem pro setkávání širokého 
spektra účastníků z oblasti vodního hospodářství 
a ochrany životního prostředí, jejichž cílem 
je udržitelný rozvoj společnosti.

• V rámci této prestižní platformy se potkávají odborníci 
z průmyslu, provozních společností, konzultačních 
a projekčních společností, státní správy a akademické 
obce.

• Stabilní počet účastníků konference je 300+.
• Nabízíme reprezentativní konferenční prostory 

a zázemí v areálu zámku Litomyšl včetně profesionálně 
graficky zpracovaného brandingu akce a dalších 
grafických výstupů.



Přehledná nabídka  
možností firemní prezentace

Generální partner
Cena: 55.000 CZK Sleva
Limit na počet partnerů 
v kategorii: 2

Hlavní partner
Cena: 33.000 CZK Sleva
Limit na počet partnerů 
v kategorii: 5

Partner
Cena: 16.000 CZK Sleva
Limit na počet partnerů 
v kategorii: nelimitováno

Vystavovatel
Cena: 16.000 CZK 
Sleva  Sleva  

Plné vložné pro zástupce společnosti na celý program 
konference 5x * 3x * 1x 1x

Výhradní partner Cen předsedy CzWA (logo na diplomech, 
účast zástupce společnosti při předávání cen)
Výstavní slot 3 m2 – stolek, 2 židle, el. proud 
v prostorách výstavy firem
Účast 1 zástupce společnosti na večeři výboru konference
Distribuce letáků A4 do prezentačních stojanů 
v konferenčním centru (3–4 místa)
Inzerce v tištěném sborníku abstraktů a elektronickém 
sborníku příspěvků (1 barevná A4 na dokument)
Logo v rámci prezentační smyčky ve všech přednáškových 
místnostech
Reklamní videospot/slide v rámci prezentační smyčky 
v přednáškových místnostech
Reklamní banner v plenárním sále Jízdárna
Logo na flashdisku se sborníkem konference
Logo na konferenční textilní tašce
Logo na obálce všech tiskových materiálů konference
Logo na všech webových stránkách konference
Logo na homepage konference
Logo na panelu partnerů/vystavovatelů v konferenčním 
centru

Další prezentační možnosti partnerů po dohodě. Nadstandardní výstavní požadavky 
po dohodě.

Sleva  pro korporativní členy CzWA. Sleva  pro sponzory v kateogrii Partner. 

* plus nabídka na extra snížené studentské vložné pro další 2 zástupce společnosti ve věku < 30 let.
Všechny ceny jsou uvedeny 
bez DPH.

• Zakládáme si na pečlivě strukturovaném 
a recenzovaném odborném programu 
s přibližně 100 odbornými příspěvky, 
klíčovými přednáškami a diskuzními fóry.

• Jako vždy připravujeme bohatý 
společenský program ve formě rautu, 
koncertu vážné hudby či neformálního 
posezení v pivovaru.



Objednávka firemní prezentace

Fakturační údaje objednavatele

Objednávám firemní prezentaci  
v celkové výši (Kč bez DPH)

Název společnosti

Sídlo společnosti –
ulice č. p. / č. o., PSČ, město

Kontaktní osoba – 
jméno

E-mail

Telefonní číslo

Objednáno v dne

IČO DIČ

Podpis a razítko organizace 

na 15. bienální konferenci CzWA VODA 2023, 20.–22. září 2023 Litomyšl

CzWA service s. r. o., Traťová 574/1, 619 00 Brno, IČO: 04146212, DIČ: CZ 04146212  
Objednávky zasílejte elektronicky na e-mail: service@czwa.cz 
Kontaktní osoba Jana Šmídková, tel.: +420 737 508 640

Generální 
partner
Cena: 55.000 CZK 
Sleva  pro korporativní 

členy CzWA 6.000 CZK

Limit na počet partnerů 
v kategorii: 2

Hlavní  
partner
Cena: 33.000 CZK 
Sleva  pro korporativní 

členy CzWA 4.000 CZK

Limit na počet partnerů 
v kategorii: 5

Partner 

Cena: 16.000 CZK 
Sleva  pro korporativní 

členy CzWA 2.000 CZK

Limit na počet partnerů 
v kategorii: nelimitováno

Vystavovatel 

Cena: 16.000 CZK
Sleva  pro korporativní členy 

CzWA 2.000 CZK
Sleva  pro sponzory 

v kategorii Partner 4.000 CZK

Cena: 4.000 CZK
Sleva  pro korporativní  

členy CzWA 500 CZK
Plnění
• 1 barevná A4 v tištěném sborníku 

abstraktů 
• 1 barevná A4 v elektronickém sborní-

ku příspěvků konference

Cena: 3.000 CZK
Sleva  pro korporativní  

členy CzWA 500 CZK
Plnění
• Reklamni firemní letáky dodané 

objednatelem distribuované 
v prostorách konferenčního centra 
do prezentačních stojanů (3–4 místa )

• Počet (cca 300 ks) bude upřesněn 
v dostatečném předstihu

Barevná 
inzerce A4

Distribuce firemních 
letáků

Vyznačte křížkem, 
kterou z uvedených 
nabídek objednáváte.

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

Platba bude 
provedena 
na základě faktury 
se splatností 14 dnů. 
K uvedeným cenám 
bude připočteno 
DPH dle platných 
daňových předpisů.
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