V Radešínské Svratce, 20. dubna 2018
Vážení přátelé,
na konci roku jsme Vás již informovali o termínu konání XIV. Národní výstavy Den českého
strakatého skotu – 13. 9. 2018. Nyní si Vám dovolujeme nabídnout prezentaci Vaší společnosti
v rámci Dne českého strakatého skotu, a to následujícími způsoby:
1. Reklama v katalogu vystavovatelů
a) formát A5
2 500,- Kč
b) formát 1/2 A5
1 400,- Kč
Reklama v katalogu bude plně barevná, dle Vámi dodaných podkladů:
Acrobat
.pdf (v tiskové kvalitě) PREFEROVÁNO
Corel (do ver. 14)
.cdr
Illustrator (do ver. 4)
.ai
Bitmapy 300 DPI CMYK, VEŠKERÉ OBRÁZKY MIN 300 DPI, U JPEGU MAXIMÁLNÍ KVALITA!!!!
VŠECHNA PÍSMA (fonty) V KŘIVKÁCH
Rozměry:
inzerát na celou stránku A5: 148 x 210 mm (š x v) + na každé straně přesah 3 mm
inzerát na polovinu stránky A5: 148 x 105 mm (š x v) + na každé straně přesah 3 mm
2. Vyhrazení prostoru pro reklamu v areálu výstaviště
2.750,- Kč
standardní reklamní tabule rozměru 1 x 2 m, umístění, fixovaní či jiný rozměr dle dohody
1 m2 à 450,- Kč

3. Vyhrazení místa pro firemní stánek v areálu

4. Vyhrazení místa a zapůjčení stánku (4x4m) včetně plastového stolku a 6ti židlí

11.000,- Kč

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.
V případě specifických požadavků na formu Vaší prezentace v průběhu výstavy nás prosím
kontaktujte.
V případě, že máte zájem o některou ze standardních nabídek prezentace nebo jejich kombinaci,
nás informujte písemně nebo telefonicky do 30. 6. 2018, aby bylo možné řešit všechny požadavky,
zvláště pak zajistit přípravu a tisk katalogu vystavovatelů a vystavovaných zvířat.
Přejeme Vám hodně úspěchů ve Vaší práci a těšíme se na spolupráci.
Kontakt:

Božena Žáková
PROAGRO Radešínská Svratka, a.s., 592 33 Radešínská Svratka 61
Tel: 566 653 213, mobil: 734 312 411
E-mail.: rs2018@cestr.cz

Za organizační výbor:

Ing. Jaroslav Michal
PROAGRO Radešínská Svratka, a.s.

Å 566 653 213

Marian Bílý, MBA
Svaz chovatelů českého strakatého skotu, z.s.

rs2018@cestr.cz

