Koncept inteligentního města – SMART CITY – se snaží
maximálně využít moderních technologií za cílem zvýšit kvalitu života ve městě. Fungování smart city je založeno na synergiích činností spojených s inteligentní
energetikou (smart grids), systémy inteligentních
budov, systémy inteligentního řízení osvětlení,
e-mobilitou a dalšími principy vedoucí k efektivnímu využití energie a zdrojů. Aby bylo možné koncept
SMART CITY ve větší míře realizovat, je nutno dát o něm
jeho potenciálním účastníkům co nejlépe vědět.
Veletrh AMPER se tak stává ideálním místem k efektivní prezentaci a propagaci novinek
vystavovatelů z oblasti SMART CITY a zároveň prostorem k odborné diskuzi. Součástí
doprovodného programu AMPER 2019 je konference „SMART CITY v praxi“ určená pro
technicky zaměřené odborníky, kteří budou tato chytrá řešení implementovat do konkrétních řešení v daném městě. Vystavovatelé SMART CITY technologií a řešení mají
jedinečnou možnost zviditelnit svoji výstavní expozici na veletrhu AMPER 2019 a zvýšit
tak šanci k navázání nových obchodních kontaktů mimo jiné také z municipální sféry.

PREZENTACE
AMPER SMART CITY 2019

TERINVEST, spol. s r.o.
veletržní správa
Bruselská 266/14
120 00 Praha 2, ČR
Tel.: +420 221 992 147
E-mail: rivolova@terinvest.com
www.terinvest.com

19. - 22. 3. 2019 | VÝSTAVIŠTĚ BRNO
Termín uzávěrky: 8. 2. 2019
Vystavovatel:
Kontaktní osoba:

Telefon:

E-mail:
INFORMACE O SMART CITY PRODUKTU, TECHNOLOGII ČI ŘEŠENÍ
Český název:
Anglický název:
Místo výroby:

Rok výroby:

Uvedení na trh v roce:

Prezentace vystavovatelů v rámci AMPER SMART CITY 2019 zahrnuje:
1/ SOUHRNNÁ PREZENTACE NA www.amper.cz
Vystavovatelé zapojeni do AMPER SMART CITY budou prezentováni ve speciální sekci webu www.amper.cz. Produkty AMPER SMART CITY budou
současně zviditelněni v rámci mediální kampaně veletrhu.

2/ PREZENTACI VE VELETRŽNÍM PRŮVODCI
Zvolený produkt, řešení nebo technologie AMPER SMART CITY bude jednotlivě popsán včetně uvedení ilustračního obrázku (logo firmy či fotografie)
a čísla stánku vystavovatele. Tato prezentace je možná pouze pro jeden produkt, technologii či řešení. Za každé další zveřejnění je účtován poplatek
1 000 Kč. Pro snazší orientaci návštěvníků, bude součástí veletržního průvodce také mapa s rozvržením vystavovatelů zapojených do AMPER SMART
CITY. Průvodce veletrhem obdrží každý návštěvník i vystavovatel při příchodu na veletrh zdarma.
VŠEOBECNÝ TEXT O PREZENTOVANÉM PRODUKTU AMPER SMART CITY (400 znaků vč. mezer)

Ilustrační obrázek či logo zasílejte ve formátech pro PC - PDF, TIF, JPG.

3/ OZNAČENÍ STÁNKU VYSTAVOVATELE – MINI FLYING BANNER
Vystavovatel obdrží moderní reklamní stojan s logem AMPER SMART CITY k umístění na informační pult nebo stůl na stánku. Jedná se o oboustrannou
vlajku velikosti 29 x 50 cm.
Objednávka prezentace AMPER SMART CITY pro jeden prezentovaný produkt, technologii či řešení
Doobjednávka prezentace dalšího produktu, technologie či řešení AMPER SMART CITY
Uvedené ceny jsou bez DPH.

datum:

podpis, razítko
objednavatele:

potvrzení o přijetí
veletržní správou:



 ANO  NE

2 500 Kč

 ANO  NE

1 000 Kč

