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Nabídka partnerství 
 

Česko – Indický diplomatický večer 
Setkání se zajímavými osobnostmi z business, politického a diplomatického prostředí, pořádané ve spolupráci s 
mezinárodní obchodní komorou. 
 
Pořadatel:  The Business Soirée s.r.o. 
Záštita:    Ministerstvo zahraničních věcí České republiky 
   Indická obchodní komora v České republice 
Hlavní partner:  Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism 
Mediální partner: The Business Soirée, High Level Magazine 
Termín:   26.9.2019 v 19hod. 
Místo konání:   The President Hotel Prague, Náměstí Curieových 1/100, 110 00, Praha 1, CZE 
 
VLIVNÍ LIDÉ, ZASVĚCENÉ INFORMACE, UŽITEČNÉ KONTAKTY 
Eventy organizované mediální skupinou The Business Soirée s.r.o. zahrnují odborné a společenské akce, které umožňují 
účastníkům přímý kontakt s odborníky, novináři, byznysmeny a politiky. Cílem diplomatických večerů je budovat komunitu 
aktivních podnikatelů a odborníků, představovat jejich činnost a názory odborné a čtenářské veřejnosti. 
Partnerům diplomatických akcí mediální skupina The Business Soirée nabízí jedinečnou příležitost ke zviditelnění jejich 
společností, vizí a názorů během samotné události a také na stránkách vlastních tištěných a internetových titulů. Rozsah a náplň 
spolupráce lze modulovat podle tématu akce a potřeb konkrétních partnerů. 

 
Neváhejte se s námi spojit, uvedeme Vás do dobré společnosti! 

 
GENERÁLNÍ PARTNER     

▪ Logo partnera je uvedeno na titulní straně pozvánky, na všech tiskovinách souvisejících 
s diplomatickým večerem publikovaných před i po akci, dále na stránkách: 

 www.thebusinesssoiree.com/ a www.highlevelmagazine.com/ 
▪ Umístění vlastního Roll-Up stojanu (2ks) v prostoru dané akce a v předsálí 
▪ Poděkování partnerovi v přímém vstupu při zahájení akce a poskytnutí zástupci partnera časový 

prostor pro pozdravení přítomných hostů 
▪ Prezentace partnera ve video-smyčce po celou dobu konání akce 
▪ Prostor dle dohody (do 10m2) pro vlastní prezentaci (hosteska, vlastní stánek, letáky, katalogy) 
▪ Následný report z akce v magazínech The Business Soirée a High Level Magazine 
▪ Následný report z akce na www.thebusinesssoiree.com/ a www.highlevelmagazine.com/ 
▪ Přístup k databázi firem, které se zúčastní diplomatické akce 
▪ 16x VIP vstup na akci  
▪ Partnerská spolupráce: Kč 120.000,- (bez DPH) 

 
PARTNER GOLD 

▪ Logo partnera je uvedeno na pozvánce a na všech tiskovinách souvisejících s diplomatickým 
večerem publikovaných před i po akci, dále na stránkách: 

 www.thebusinesssoiree.com/ a www.highlevelmagazine.com/ 
▪ Umístění vlastního Roll-Up stojanu (1ks) v prostoru dané akce a v předsálí 
▪ Poděkování partnerovi v přímém vstupu při zahájení akce 
▪ Prezentace partnera ve video-smyčce po celou dobu konání akce 
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▪ Prostor dle dohody (do 3m2) pro vlastní prezentaci (vlastní stánek, letáky, katalogy) 
▪ Následný report z akce v magazínech The Business Soirée a High Level Magazine 
▪ Následný report z akce na www.thebusinesssoiree.com/ a www.highlevelmagazine.com/ 
▪ Přístup k databázi firem, které se zúčastní diplomatické akce 
▪ 10x VIP vstup na akci  
▪ Partnerská spolupráce: Kč 60.000,- (bez DPH) 

 
PARTNER SILVER 

▪ Logo partnera je uvedeno na vybraných tiskovinách souvisejících s diplomatickým večerem 
publikovaných před i po akci, dále na stránkách: 

 www.thebusinesssoiree.com/ a www.highlevelmagazine.com/ 
▪ Umístění vlastního Roll-Up stojanu (1ks) v předsálí dané akce 
▪ Poděkování partnerovi v přímém vstupu při zahájení akce 
▪ Prezentace partnera ve video-smyčce po celou dobu konání akce 
▪ Následný report z akce v magazínech The Business Soirée a High Level Magazine 
▪ Následný report z akce na www.thebusinesssoiree.com/ a www.highlevelmagazine.com/ 
▪ 6x VIP vstup na akci  
▪ Partnerská spolupráce: Kč 35.000,- (bez DPH) 

 
PARTNER BRONZE 

▪ Logo partnera je uvedeno na vybraných tiskovinách souvisejících s diplomatickým večerem 
publikovaných před i po akci 

▪ Umístění vlastního Roll-Up stojanu (1ks) v předsálí dané akce 
▪ Poděkování partnerovi v přímém vstupu při zahájení akce 
▪ Následný report z akce v magazínech The Business Soirée a High Level Magazine 
▪ 4x VIP vstup na akci  
▪ Partnerská spolupráce: Kč 25.000,- (bez DPH) 

 
PARTNER 

▪ Logo partnera je uvedeno na vybraných tiskovinách souvisejících s diplomatickým večerem 
publikovaných před i po akci 

▪ Umístění vlastního Roll-Up stojanu (1ks) v předsálí dané akce 
▪ 2x VIP vstup na akci  
▪ Partnerská spolupráce: Kč 20.000,- (bez DPH) 

 
  
V Praze, dne 28.8.2019 
 
 
 
 
      Petr Novák 
      jednatel společnosti 
      The Business Soirée s.r.o. 
      +420 604 220 508 
      petr.novak@thebusinesssoiree.com 


