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Informace o možnostech sponzorování
49. mezinárodní konference a výstavy NDT techniky

NDE for Safety / Defektoskopie 2019
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
Již tradičně Česká společnost pro NDT připravuje další mezinárodní konferenci a výstavu NDT
techniky NDE for Safety / Defektoskopie 2019. Tato významná akce v oboru NDT se bude letos konat
ve dnech 5. 11. až 7. 11. 2019 v Clarion Congress hotelu v Českých Budějovicích.
Naší samozřejmou snahou je zajištění nejen kvalitního odborného programu a reprezentativní výstavy
NDT techniky, ale také zabezpečení odpovídající úrovně doprovodného programu pro všechny
účastníky. To však není možné bez aktivní pomocí firem, které působí v oboru NDT a CM. K zajištění
hladkého a úspěšného průběhu konference proto hledáme firmy, jejichž představitelé by byli ochotni
nás svým partnerstvím podpořit při pořádání této akce. Z tohoto důvodu se na Vás mimo jiné
obracíme s nabídkou na zvážení pomoci se zajištěním doprovodného programu konference.
Každý partner bude mít zajištěnu odpovídající propagaci v materiálech konference, na webu
konference a na společenském večeru, který se bude konat v rámci konference. Na základě
zkušeností z loňské konference v Praze a připomínek představitelů nejvýznamnějších firem v oboru
budou letos připraveny tři kategorie partnerů. Za partnera NDE for Safety / Defektoskopie 2019 bude
považována firma s příspěvkem alespoň 15.000 Kč. V tomto případě bude zaručena propagace dle
níže uvedeného odstavce A). Hlavními partnery budou firmy s příspěvkem alespoň 25.000 Kč. Tito
partneři budou prezentováni podle rozšířené nabídky B). V návaznosti na požadavky z roku 2018
bude nově zavedena kategorie Generální partner s příspěvkem alespoň 35.000 Kč. Generální
partner může být pouze jeden, který podmínky této kategorie partnerství splní jako první.
A) Za finanční příspěvek v kategorii partner nabízíme propagaci v tomto rozsahu:
1. uveřejnění loga firmy ve všech oficiálně vydaných materiálech (od data přislíbení partnerského
příspěvku), a to jak samostatně, tak i jako součást prezentace konference;
2. zařazení do seznamu partnerů i s kontaktním spojením na firmu. Seznam bude uveřejněn v
tištěném i digitálním sborníku konference a sborníku abstraktů;
3. seznam a loga partnerů s odkazy na firemní stránky budou uveřejněny na oficiální webové
prezentaci konference (www.cndt.cz);
4. partneři budou mít možnost vložit své firemní informační a propagační materiály do tašek
připravených pro všechny účastníky konference;
5. loga partnerů budou zveřejněna na samostatném panelu v rámci prezentace ČNDT v průběhu
konference a během Společenského večera;
6. možnost používat označení „Partner konference NDE for Safety / Defektoskopie 2019“ ve svých
informačních materiálech, a to od data přislíbení partnerského příspěvku.
B) Pro hlavního partnera je připravena tato rozšiřující nabídka:
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7. umístění loga hlavního partnera na titulních stranách oficiálních tiskových materiálů a v materiálech
určených pro zahraniční prezentace s označením hlavní partner konference NDE for Safety /
Defektoskopie 2019;
8. možnost prezentace hlavního partnera na samostatném posteru při vstupu do konferenčních
prostor a v případě zájmu i v rámci firemního bloku na konferenci;
9. právo užívat označení „Hlavní partner konference NDE for Safety / Defektoskopie 2019“ ve
všech svých firemních materiálech, a to od data přislíbení partnerského příspěvku;
10. uveřejnění loga s označením „Hlavní partner" i na veškeré inzerci prezentující mezinárodní
konferenci v dostupných periodikách a v materiálech určených pro zahraniční prezentaci ČNDT.
C) Pro firmu, která se stane generálním partnerem konference, je navíc připravena tato
nabídka:
11. všechny předchozí způsoby prezentace loga firmy s označením „Generální partner konference
NDE for Safety / Defektoskopie 2019“,
12. možnost přednostního výběru místa firemní prezentace v rámci výstavy NDT techniky;
13. možnost prezentace firmy v úvodním bloku přednášek v průběhu odborného programu
konference.
Pokud Vás tato nabídka oslovila, bylo by velmi účelné zaslat organizátorům co nejdříve oznámení o
úmyslu stát se partnerem konference NDE for Safety / Defektoskopie 2019, aby jejich loga mohla již
být uvedena na všech formách přihlášek k účasti na konferenci. Pokud nám své rozhodnutí o
partnerství konference zašlete do 24. května 2019, bude logo firmy v příslušné kategorii uvedeno
již na tištěné verzi oznámení, které bude distribuováno od konce května 2019. Předběžná forma
oznámení je přiložena.

V případě zájmu podrobné informace o možnostech a způsobech partnerství sdělí prezident ČNDT:
Doc. Ing. Pavel Mazal, CSc., VUT v Brně, FSI, Technická 2, 616 69 Brno (tel. 541 143 229, příp.:
605 537 609, e-mail: cndt@cndt.cz).
Děkujeme představitelům firem, kteří se již nyní rozhodnou podpořit organizátory konference svými
finančními příspěvky.

Za Prezidium ČNDT a přípravný výbor konference

V Brně dne 02. 05. 2019
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