
NABÍDKA PARTNERTSVÍ



Vážení obchodní přátelé,
dovolujeme si Vám předložit nabídku partnerství 6. ročníku konference ISP Futuretec.

Odborná konference je primárně určena účastníkům ze segmentu ISP providerů, telekomunikačních techniků, projektantů 
a designérů síťové infrastruktury.

Takto striktně technicky zaměřená akce v kalendáři chybí, proto jsme se s profesionály z firmy VanCo.cz, zástupci technických   
partnerů a pod zášPtou Výboru nezávislého ICT průmyslu rozhodli pro koncept setkávání, zaměřený na získávání profesionálních
znalosQ z oblasP výstavby telekomunikačních síQ.

Věnujeme se všem fázím přípravy, od projektové fáze, samotné výstavby, evidence a provozování telekomunikačních síQ.  
Hlavní konferenční program tradičně provází několik workshopů, na kterých je možné vyzkoušet si technologické postupy v praxi.

ISP Futuretec nabízí příležitost získání znalosQ z temaPckých okruhů bezdrátové sítě, opPcké sítě, legislaPva výstavby, řízení provozu,
napájení a bezpečnost.

Za organizační tým se těší Milan Vonšík a David Němec ze společnosP VanCo.cz s.r.o.,

Jakub Rejzek, ISP Legal & Technologies s.r.o.



ISP Futuretec 2023

Termín: 8.6. 2023, s večerním programem a možností vzájemného 
setkávání se a výměny zkušeností

Lokalita: EA Hotel Kraskov, Třemošnice-Starý Dvůr 47, 

538 43 Třemošnice

Očekávaná účast: 250 osob



ISP Futuretec - PREMIUM PARTNER                           
2 500 EUR
V ceně je zahrnuto: 

• přednáška v rámci programu

• stánek s plochou  4 x 2 m

• umístění expozice a účast na temaPckém workshopu podle domluvy s organizačním výborem konference

• umístění loga na místech určených pro hlavní partnery konference, včetně Pskových a propagačních materiálů

• výroba a umístění reklamních bannerů v hlavním sále

• Premium vstupné vč. ubytování (superior class rooms, 4* hotel) pro 2 osoby

Hlavní partneři: 
maximálně 5 pozic 



ISP Futuretec – STANDARD PARTNER
750 EUR

V ceně je zahrnuto:

• stánek s plochou 2,5 x 2 m

• účast na tematickém workshopu podle dispozic organizačního výboru při souhlasu hlavního partnera se stejným tematickým
okruhem

• umístění loga na místech určených pro partnery konference, včetně tiskových a propagačních materiálů

• umístění loga v prostorech určených pro expozici

• Premium vstupné pro dvě osoby v ceně partnerství



Podmínky partnerství:
Včasná úhrada partnerského poplatku
Partner se zavazuje uhradit poplatek do data uvedeného na závazné objednávce.
Pokud nebude poplatek uhrazen včas, má organizátor právo objednávku stornovat podle ceníku storno poplatků.

Pronájem prostor v rámci konference
Jakékoli prostory hotelu v termínu konání konference může pronajmout pouze organizátor akce, nikoli hotel nebo lokalita, ve které
se akce koná.
Partner je povinen v případě zájmu komunikovat o pronájmu dalších prostor výhradně s organizátorem nebo s produkční agenturou.

Pochutiny (nápoje a jídlo) v rámci firemních prezentací
Partner je povinen hlásit organizátorovi/produkční agentuře minimálně 60 dní před termínem konání akce využití pochutin (jídlo a
nápoje) v rámci své firemní prezentace a žádat o povolení. Musíme se řídit pravidly hotelů.

Pronájem třetím osobám/firmám
K prezentaci na konferenci v jakékoli formě (stánek, přednáška) je oprávněn pouze ten subjekt, který má vzájemně podepsanou
závaznou objednávku s organizátorem akce.
Prezentovat/vystavovat společně s dalšími společnostmi za jeden partnerský poplatek je
nepřípustné.

V případě dotazů jsme Vám k dispozici na níže uvedených kontaktech organizačního výboru. 



Organizační výbor: 

Milan Vonšík, VanCo.cz s. r. o. 
vonsik@vanco.cz

Jakub Rejzek, ISP Legal & Technologies s.r.o.

jakub.rejzek@isplegal.cz

David Němec, VanCo.cz s. r. o. 
nemec@vanco.cz

společný kontakt:
futuretec@isplegal.cz
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mailto:rejzek@ispconsulting.cz
mailto:nemec@vanco.cz
mailto:futuretec@vanco.cz


Těšíme se na spolupráci a na další úspěšný 
ročník konference.


