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Vážení přátelé, 

jako již tradičně, nabízíme firmám v rámci konferencí EPE možnost prezentace v následujících kategoriích. 
Základní prezentace realizovaná formou propagačního materiálu vloženého do konferenčního balíčku roz-
dávaného všem účastníkům konference, rozšířená prezentace formou vlastní výstavy nebo posteru. Dále 
nabízíme možnost participace na konferenci formou partnerství. Samozřejmě uvítáme i nekomerční, odbor-
nou prezentaci výsledků práce Vaší společnosti. 

Konferenci navštíví odhadem 200 účastníků zejména z řad univerzit, velkých energetických společností, ale i 
menších firem zabývajících se energetikou a to v širším aspektu od silnoproudých a tepelných zařízení až po 
měřící či automatizační techniku a podpůrné služby. Konference je prezentována jako mezinárodní a očeká-
váme, jako již tradičně, účast i zahraničních hostů, což nabízí firmám možnost představit se i mimo hranice 
České republiky. 

 C eny a rozsah inzerce 
 

Typ inzerce 
Cena inzerce 

(bez 21% DPH) 

Leták formátu A4, vlastní dodání v počtu účastníků konference (max. 200 ks vol-
ně v konferenčním balíčku) 

3.000 CZK 

Prezentace formou posteru (výstavní tabule s možností umístit plakát o velikosti 
cca 1,2x1,5 m) během celé konference 

15.000 CZK 

 

 C eny a rozsah služeb partnerům konference EPE 
 

Rozsah služeb / Typ partnerství 
Generální 

partner 
Zlatý 

partner 
Partner Vystavovatel 

Citace v materiálech konference ● ● ● ● 

Logo na WWW stránkách konference ● ● ● ● 

Logo v jednacím sále a společných 
prostorách 

● ● ●  

Distribuce materiálů účastníkům ● ● ●  

Výstavní plocha / poster ● ● ● ● 

Volný vstup ● 4x 2x 1x 

Sponzor společenského večera ●    

Garance výhradního postavení ●    

Cena za partnerství 
(bez 21% DPH) 

150 000 CZK 85 000 CZK 45 000 CZK 25 000 CZK 

 

Podmínky inzerce i partnerství je možno individuálně upřesnit či doplnit. 

 K ontaktní informace 

 

Vysoké učení technické v Brně 
Ústav elektroenergetiky, FEKT 

Technická 3082/12, 616 00, Brno 
Česká republika 

 

České vysoké učení technické v Praze 
Katedra elektroenergetiky, FEL 
Technická 2, 166 27, Praha 6 

Česká republika 
 

  
 E-mail: epe2023@epe-conference.eu 
 

Člen organizačního výboru 
Ing. Michal Ptáček, Ph.D. 
Tel.: +420 541 146 235 
E-mail: ptacekm@vut.cz 

 

Předseda vědeckého výboru 
prof. Ing. Petr Toman, Ph.D. 

Tel.: +420 541 146 200 
E-mail: toman@vut.cz 
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