
TemaTické bloky

blok i
•  MATERIÁL
•  VÝROBA
•  POVRCHOVÉ ÚPRAVY
•  LEGISLATIVA

blok ii
•  PROJEKTOVÁNÍ A NÁVRH OCELOVÝCH 

KONSTRUKCÍ
•   VYUŽITÍ METODY BIM

blok iii
•  ZAJÍMAVÉ REALIZACE OCELOVÝCH 
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Červená: Pantone 192, C0, M94, Y94, K6
Modrá:  Pantone 286, C100, M94, Y0, K28
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V případě dotazů a zájmu o partnerství kontaktujte:
ing. Helena Šubrtová 
e-mail: subrtova@sekurkon.cz 
Tel.: +420 773 544 449

Organizátor

www.sekurkon.cz

Středa 17. května 2023
Hotel Termal Mušov, Pasohlávky

Připravujeme 
pro Vás jubilejní 

25. ročník 
konference

Srdečně Vás zveme na jubilejní 25. ročník tradiční 
konference věnované tematice ocelových konstrukcí.
Konference se bude věnovat problematice ocelových 
konstrukcí z hlediska výroby materiálu, projektování 
a návrhu ocelových konstrukcí včetně využití metody 
BIM, povrchových úprav, provozu a údržby. 
Prezentovány budou i zajímavé realizace z oboru.  
Přijeďte na tradiční setkání ocelářů v Hotelu Termal 
Mušov na břehu Novomlýnských nádrží s krásnými  
výhledy na Pálavu a unikátní léčivou minerální vodou. 
Těšíme se setkání.

Odborný garant

Mediální partneři

http://www.sekurkon.cz
http://www.sekurkon.cz
http://www.caok.cz/
http://www.konstrukce-media.cz
http://www.silnice-zeleznice.cz
http://www.allforpower.cz


Nabídka parTNersTví

Hlavní partner
Rozsah plnění: logo na webu www.sekurkon.cz, logo na oficiálních materiálech konference (pozvánky, elektronic-
ký sborník atd.), umístění loga do jednacího sálu konference (společná tabule partnerů), umístění vlastního roll-up 
banneru do sálu/předsálí konference, účast 2 zástupců na konferenci, přednáška 10–15 min. v programu konferen-
ce, inzerát a příspěvek v elektronickém sborníku s ISBN (pdf formát) - bude distribuován všem účastníkům, prostor 
pro prezentační stolek na konferenci, distribuce jednoho propagačního materiálu účastníkům konference. 
O akci bude referováno před a po konání, a to na stránkách mediálních partnerů, v tištěné i online verzi. 

35 000,- Kč

komerční přednáška v programu konference (max. 10 min)
Zařazení do elektronického sborníku, volný vstup pro přednášejícího.

17 000,- Kč

inzerát v elektronickém sborníku
Formát A4 na výšku.

5 600,- Kč

komerční příspěvek v elektronickém sborníku
Rozsah max. 4 strany A4.

5 600,- Kč

prostor pro prezentační stolek
Volný vstup pro jednu osobu.

9 900,- Kč

Umístění vlastního roll-up banneru
Umístění v sále/předsálí konference.

5 600,- Kč

distribuce propagačního materiálu
Distribuce jednoho materiálu účastníkům konference.

3 000 ,- Kč

K cenám bude připočtena DPH v platné výši.

REGISTRACE A DALŠÍ INFORMACE
www.sekurkon.cz

http://www.sekurkon.cz/detail-akce%3Fid%3D65
http://www.sekurkon.cz
http://www.sekurkon.cz

