Výzva pro zájemce o sponzorství
2.mezinárodní konference NDE for Safety 2009 / 39.konference a výstavy
Defektoskopie 2009
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
podobně jako v minulých letech i roce 2009 Česká společnost pro NDT připravuje mezinárodní
konferenci a výstavu NDE for Safety/Defektoskopie 2009. Tato nejvýznamnější akce v oboru NDT
v České republice se bude konat ve dnech 4.-6.11.2009 v Aquapalace hotelu Praha v Čestlicích u
Prahy. Vzhledem k atraktivnosti místa jsme letos rozšířili název akce tak, aby zaměření konference
bylo zřejmé i početným zahraničním účastníkům.
Naší samozřejmou snahou je i v tomto nepříliš radostném ekonomickém období pokusit se zajistit
tradiční setkání domácích i zahraničních pracovníků z oboru defektoskopie nejen na vysoké odborné
úrovni, ale rádi bychom zabezpečili i jeho odpovídající společenskou úroveň. K zajištění hladkého a
úspěšného průběhu konference proto hledáme firmy či jednotlivce, kteří by byli ochotni podpořit tuto
akci sponzorským příspěvkem. Každý sponzor bude mít zajištěnu odpovídající propagaci v
materiálech konference a na společenském večeru spojeném s jejím pořádáním.
Na základě rozhodnutí výboru ČNDT bude za sponzora považována firma (jednotlivec) s příspěvkem
nejméně 10.000,- Kč. V tomto případě poskytneme nabízenou firemní propagaci dle níže uvedeného
odstavce A). V případě poskytnutí částky alespoň 20.000,- Kč budou tito přispívatelé označení hlavní
sponzor a budou prezentováni podle rozšířené nabídky B.
A) Za sponzorský příspěvek nabízíme propagaci firmy v tomto rozsahu:
1. uveřejnění loga firmy ve všech oficiálně vydaných materiálech (počínaje datem poskytnutí
sponzorského příspěvku) a to jak samostatně, tak i jako součást prezentace této akce v tisku;
2. zařazení do seznamu sponzorů i s kontaktním spojením na firmu, který bude uveřejněn ve
sborníku konference a sborníku abstraktů (NDT WB No.3/2009);
3. seznam sponzorů bude uveřejněn na oficiální webové prezentaci konference (www.cndt.cz)
4. sponzoři budou mít možnost vložit své firemní propagační materiály do tašek připravených pro
všechny účastníky konference;
5. loga sponzorů budou zveřejněna na samostatném panelu v rámci prezentace ČNDT na
konferenci a během Společenského večera.
Hlavní sponzoři budou pochopitelně propagováni nejen podle odstavce A), ale i v rozšíření podle
nabídky B).
B) Pro hlavní sponzory je připravena tato rozšiřující nabídka:
1. umístění loga hlavního sponzora na titulních stranách oficiálních tiskových materiálů s
označením hlavní sponzor;
2. možnost prezentace hlavního sponzora na samostatném posteru při vstupu do konferenčních
prostor a v případě zájmu i v rámci firemního bloku na konferenci;
3. právo užívat označení "Hlavní sponzor mezinárodní konference a výstavy NDE for Safety /
Defektoskopie 2009" ve všech svých firemních materiálech a to od data uhrazení
sponzorského příspěvku až do 30. 6. 2010;
4. uveřejnění loga s označením "Hlavní sponzor" i na veškeré inzerci prezentující mezinárodní
konferenci v dostupných periodikách a v materiálech určených pro zahraniční prezentaci
ČNDT;
Zájemci o sponzorování by měli oznámení o úmyslu sponzorovat konferenci Defektoskopie zaslat co
nejdříve, tak aby jejich loga mohla být uvedena již na oznámení konference, které bude distribuováno
ve druhé polovině března 2009 (oficiálně bude představeno na konferenci Defektoskopia 2009
v Novém Smokovci dne 31.3.2009, následně pak na veletrhu For Industry v Praze a na výroční

konferenci DGZfP v Münsteru atd.). Samozřejmě zájem o sponzorování přivítáme i po tomto termínu,
avšak již bez možnosti prezentace na tomto široce distribuovaném oznámení.
V případě zájmu podrobné informace o možnostech a způsobech sponzorování sdělí prezident ČNDT:
Doc.Ing. Pavel Mazal, CSc., VUT v Brně, FSI, Technická 2, 616 69 Brno (tel. 541 143 229, fax. 541
143 231, e-mail: cndt@cndt.cz).
Děkujeme představitelům firem, kteří se již nyní rozhodnou konferenci sponzorovat.
Za Prezidium ČNDT a přípravný výbor konference
Pavel Mazal
prezident ČNDT

