SALÓN ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA – 8. ročník

Formy účasti na akcii
pre aktívnych účastníkov – vzdelávacie, konzultačné, personálno-poradenské
spoločnosti a organizácie, iné komerčné spoločnosti, ktoré majú vlastné
vzdelávacie strediská, inštitúcie s know-how, pre lektorov, poradcov,
konzultantov.
1. Aktívna účasť
Ponúkame Vám jedinečnú príležitosť prezentovať Vašu spoločnosť, produkty
a služby formou (pre ktorú sa rozhodnete):
a) partnerská spolupráca (podmienky pre partnerov zašleme elektronicky na
požiadanie)
b) prezentácia (mini-workshop) – zahŕňa:

420 €

 v dĺžke 60 min (riešenie konkrétnych problémov, prípadové štúdie, ukážka zo
vzdelávacieho programu, interaktívna diskusia k danému problému),
 účasť 2 osôb za firmu (vrátane celého programu) *,
 výstavné miesto (2 stoly 60 x 120 cm a 2 stoličky) s možnosťou umiestniť logo
firmy,
 zverejnenie prezentácie spoločnosti v zborníku,
 1 zborník.
c) prezentácia – zahŕňa:

300 €

 v dĺžke 30 min (prezentácia nových trendov, metód, prípadne spoločností,
ktoré sa na Salóne zúčastňujú prvýkrát),
 účasť 2 osôb za firmu (vrátane celého programu) *,
 výstavné miesto (2 stoly 60 x 120 cm a 2 stoličky) s možnosťou umiestniť logo
firmy,
 zverejnenie prezentácie spoločnosti v zborníku,
 1 zborník.
d) vystavovateľ – zahŕňa:

225 €

 výstavné miesto (2 stoly 60 x 120 cm a 2 stoličky) s možnosťou umiestniť logo
firmy,
 účasť 2 osôb za firmu (vrátane celého programu) *,
 1 zborník.
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e) reklama
 reklama 100 ks list A4 (v prípade dodania už hotového materiálu); reklama
môže byť umiestnená v zborníku alebo voľne na dostupnom mieste na
výstave,
130 €
 reklama 100 ks informačný katalóg o spoločnosti
180 €
f) reklamný poster

80 €

 v priestoroch výstavy bude umiestnený poster (nami dodaný alebo váš
vlastný), kde si môžete pripevniť propagačný materiál, informácie, kontakty,
logo a pod. alebo vami dodaný vyrobený poster (rozkladací).
*ďalší prípadní účastníci z vašej spoločnosti budú hradiť poplatok vo výške 60 € /
osoba. (pozn. ceny sú bez DPH)

2. Pasívna účasť
11. november 2009 – Salón ďalšieho vzdelávania
12. november 2009 – Salón klub PLUS
Účastnícky poplatok (pasívna účasť):
 základný účastnícky poplatok

125 €

 klient VKC Intenzíva, s.r.o.

100 €

Súčasťou Salónu bude malý spoločenský program a tombola v závere akcie.
V prípade vášho záujmu o akúkoľvek účasť na Salóne sa môžete informovať na
adrese: PaedDr. Ilona Hegerová – ilona.hegerova@intenziva.sk , infolinka 0907
133 500 alebo konferencie@intenziva.sk , tel. číslo 02/682 86 616.
Aktuálne informácie a históriu Salónu nájdete na našej web stránke
www.intenziva.sk.

Organizátor si vyhradzuje právo zmeny.
Bratislava, máj 2009
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