ÚVODNÍ SLOVO
Vážení přátelé, milí partneři,
Rádi bychom Vás oslovili s nabídkou prezentace Vaší společnosti na konferenci
International Workgroup for Palaeoethnobotany, která se bude konat v kongresovém
hotelu Clarion v Českých Budějovicích v termínu 13.-17.6.2022.
Konference International Workgroup for Palaeoethnobotany (IWGP) je v současnosti
největší světovou konferencí archeobotaniků, tradičně se odehrávající jednou za tři
roky v různých zemích Evropy. Vznikla v roce 1968 v Československu na zámku
Kačina, ale po okupaci země se přesunula do zemí západní Evropy. Po posledních
konferencích v řecké Soluni 2013, Paříži 2016 a jihoitalském Lecce v roce 2019 získaly
pořadatelské právo uspořádat IWGP v roce 2022 České Budějovice. V červnu 2022 se
tak na jihu Čech sejde světová elita archeobotanického výzkumu.
Archeobotanika je vědecký obor na pomezí mezi botanikou a archeologií. Zabývá se
domestikací a šířením rostlin, studiem botanického materiálu z archeologických
nalezišť, ale také využití rostlin v nejstarším potravinářství, pivovarnictví nebo vinařství
ve všech regionech světa. Konference IWGP všechny tyto poznatky integruje a
podporuje v těchto tématech základní výzkum.
Pokud chcete podpořit výzkum nejstaršího pivovarnictví, počátků zemědělství nebo
globalizaci zemědělské produkce po objevu Ameriky, podpořte konferenci IWGP.
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JIHOČESKÁ UNIVERZITA

Jihočeská univerzita je veřejná vysoká škola se sídlem v Českých Budějovicích.
Profiluje se jako vzdělávací a výzkumná instituce s orientací na přírodní, humanitní a
sociální vědy.
Na univerzitě studuje téměř 9 000 studentů ve více než 230 oborech bakalářských,
magisterských a doktorských programů na 8 fakultách
Jihočeská univerzita vznikla v roce 1991. Navázala zejména na tradice vzdělávání
učitelů, vysokoškolských odborníků pro různá odvětví zemědělské výroby, teologická
studia a tradici rybníkářství a rybářství.
Jihočeská univerzita spolupracuje s více než 400 univerzitami po celém světě.
Podporuje studijní a výzkumné výjezdy studentů a akademických pracovníků.
V průběhu své existence se Jihočeská univerzita stala významným centrem výzkumu a
vývoje v jižních Čechách. Nové objekty vybavené nejmodernějšími přístroji a
laboratorní technikou jsou zárukou špičkových výsledků. Univerzita se může pochlubit
významnými publikacemi a kvalitním výzkumem. Výsledky své práce vědci z Jihočeské
univerzity publikují v nejprestižnějších světových vědeckých časopisech jako je Nature,
Science nebo PNAS. Rovněž získávají mezinárodní ocenění.

KONFERENČNÍ PROSTORY

CLARION CONGRESS HOTEL
Pražská třída 2306/14
České Budějovice
370 04 Czech Republic

Nově zrekonstruovaný moderní čtyřhvězdičkový Clarion Congress Hotel České
Budějovice byl otevřen již v roce 1982 a představuje moderní business hotel, který
svým hostům nabídne nejvyšší komfort a širokou škálu služeb.
Špičkově vybavené konferenční zázemí, vysoce kvalitní služby, vynikající gastronomie
a skvělá poloha přímo v srdci města je ideální volbou pro pořádání velkých i malých
konferencí, meetingů a společenských akcí v jižních Čechách.
Hotel se nachází v bezprostřední blízkosti starého města a hlavního náměstí Přemysla
Otakara II., kde tvoří známou dominantu jihočeské metropole.

PLÁN KONFERENČNÍCH PROSTOR
Výstavní prostory pro konferenci IWGP se budou nacházet na hlavním konferenčním
foyer spolu s prostory pro registraci a občerstvením pro delegáty. Foyer se nachází
přímo před vstupem do jednacích sálů.
Detailní plán výstavy bude k dispozici v průběhu měsíce března 2022.

PROČ PODPOŘIT IWGP

- Účastí na konferenci IWGP můžete Vaší společnost a její produkty představit
skupině cca 300 odborníků z celého světa.
- Můžete podpořit jednu z nejvýznamnějších vědeckých konferencí, která se bude v
roce 2022 konat v Jihočeském kraji.
- Svým partnerstvím můžete oslovit nejen vědecké kapacity, ale i studenty, kteří se
svou vědeckou kariérou teprve začínají.
Benefity pro sponzory a vystavovatele
Výstava je dlouhodobě významnou součástí konferencí IWGP. Pokud se stanete
vystavovatelem na IWGP 2022, umožní Vám to představit Vaší společnost, upevnit
vztahy se stávajícími klienty, navázat nové kontakty a zvýšit povědomí o Vaší značce.
Výstava bude umístěna hned u hlavního konferenčního sálu a bude spojena i s
kávovými přestávkami, což garantuje pravidelnou účast všech delegátů konference.

Účast na konferenci v pozici sponzora nebo vystavovatele Vám automaticky zaručuje i
následující výhody:
-

Jméno, logo a odkaz na Vaše webové stránky na oficiálním webu konference
Jméno a logo ve všech tištěných materiálech
Logo na banneru věnovaném sponzorům konference
Osobní poděkování od organizátorů při zahájení konference a v závěrečném
ceremoniálu.
Loga na plátně v konferenčním sále během přestávek

PARTNERSKÉ KATEGORIE

Zlatý Partner

75 000 Kč

Stříbrný Partner

50 000 Kč

Bronzový Partner

35 000 Kč

Balíček bronzového partnera:
1x Table Top (stolek a prostor 2,5 x 2 m)
1x volný vstup na konferenci
Balíček stříbrného partnera:
1x Table Top (stolek a prostor 2,5 x 2 m)
2x volný vstup na konferenci
Možnost vložení reklamních předmětů do konferenčních tašek
Gold Partner Benefits:
2x Table Top (2 stolky a prostor 5 x 2 m)
2x volný vstup na konferenci
Možnost vložení reklamních předmětů do konferenčních tašek
Možnost krátké prezentace společnosti na začátku vybrané sekce (1-2 minuty)

DALŠÍ MOŽNOSTI SPONZORINGU
KÁVOVÉ PŘESTÁVKY

50 000 Kč

Sponzoring kávových přestávek zahrnuje možnost umístění firemního banneru v
prostoru občerstvení a rozdávání ubrousků s logem Vaší společnosti.
TIŠTĚNÝ PROGRAM KONFERENCE

50 000 Kč

Pomáhá organizátorům s pokrytím nákladů na tištěný program pro delegáty. Partner
za to dostává exkluzivní právo na propagaci v podobě celé zadní strany vazby a k tomu
obdrží 2 volné vstupy na konferenci.
INZERCE V TIŠTĚNÉM PROGRAMU

Tištěný program bude k dispozici všem registrovaným delegátům konference včetně
řečníků, oficiálních hostů a partnerů.
Celá strana
15 000 Kč
Půl strany
10 000 Kč
KONFERENČNÍ TAŠKY

35 000 Kč

Jako partner konferenčních tašek můžete umístit své logo spolu s logem konference
na tašku, která bude při registraci předána všem delegátům konference.
UMÍSTĚNÍ PROPAGAČNÍCH PŘEDMĚTŮ DO KONFERENČNÍ TAŠKY
Partneři mohou do tašek umístit firemní letáky, případně poznámkové bloky a tužky s
fitemním logem.
-

Leták
Poznámkový blok s tužkou

15 000 Kč
10 000 Kč

DALŠÍ MOŽNOSTI SPONZORINGU
KONFERENČNÍ LANYARDY

35 000 Kč

Sponzor poskytne prostředky na lanyardy (šňůrky na jmenovky), které pak budou
potištěny logem konference a logem sponzora.
KONFERENČNÍ JMENOVKY

25 000 Kč

Umístění loga společnosti na jmenovce, kterou budou delegáti nosit po celou dobu
konference.
BANNER
Banner partnera (není v ceně) může být umístěn v hlavním konferenčním sále nebo v
prostorech pro kávové přestávky.
Hlavní sál
25 000 Kč
Prostor pro kávové přestávky
15 000 Kč
PODPODA DLE VAŠÍ VOLBY
???????
Nenašli jste formu podpory, která by Vás zaujala? Ozvěte se nám – rádi s Vámi
vymyslíme formu, která Vám bude ušita na míru
Všechny výše uvedené ceny jsou uvedeny bez DPH

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit.
Sponzoring a výstava
Daniel Švarc
Tel: +420 725 445 445
E-mail: daniel.svarc@c-in.eu

