
 
 

Představení Barcamp Kolín 2018 

Dovolujeme si Vám představit Barcamp Kolín 2018. Jedná se o neformální otevřenou 

konferenci, která je nezisková a pro účastníky zdarma. Jejím cílem je vzdělávání veřejnosti, 

osobní rozvoj účastníků, vzájemná vzměna informací a vytváření novzch profesních i osobních 

kontaktů. 

Více informací o akcích typu barcamp najdete zde: http://www.barcamp.cz/ 

 Termín: 12. května 2018 

 Místo konání: CEROP Kolín (kolínskz zámek) 

 Počet účastníků: 200+ osob (zaměřeno na programátory, marketingové konzultanty, 

podnikatele na volné noze) 

 Program: 10 + přednášek na téma informační technologie, osobní rozvoj, reklama a 

podnikání, meetup sál se stánky partnerů a občerstvením 

 Doprovodný program: afterpárty 

Co se tzče jednotlivzch přednášek, budou zváni experti z oblasti IT technologií, SEO, UX,  

marketingu i specialisté na osobní rozvoj. Minimálně o polovině přednášek budou hlasovat 

přihlášení účastníci. Přednášející, kteří získají nejvíce hlasů, dostanou prostor v programu. V 

zájmu tématické pestrosti případně doplníme vítězné přednášky podle našeho vzběru.  

  



 
 

Možnosti partnerství 

 

Generální 
partner 

Zlatý 
partner 

Stříbrný 
partner  

Bronzový 
partner 

Úvodní proslov spolu s pořadateli akce (max 2 min) ANO       

Pojmenování sálu po značce/produktu partnera   ANO     

Logo na trikách pro účastníky (velké, střední, malé) ANO (velké) ANO (střední) ANO (malé)   

Stánek partnera v areálu ANO ANO ANO   

Logo partnera na BRAND WALL ANO (velké) ANO (střední) ANO (malé)   

Reklamní předměty partnera při registracích účastníků ANO ANO ANO ANO 

Roll-up v sále ANO - 2x ANO - 1x ANO - 1x   

Roll-up v chodbě či atriu ANO - 2x ANO - 2x ANO - 1x ANO - 1x 

Logo na hlavní projekci v poděkování partnerům ANO ANO ANO ANO 

Logo na propagačních materiálech ANO ANO ANO ANO 

Logo na webu konference ANO ANO ANO ANO 

Sdílení na sociálních sítích (FB, TW) ANO ANO ANO ANO 

Logo v prezentaci ANO ANO ANO ANO 

Poděkování při zahájení a ukončení ANO ANO ANO ANO 

Logo ve znělce u videí (záznamy přednášek) ANO ANO     

Krátké představení v newsletteru ANO ANO     

Maximální počet partnerů ve skupině 1 2 8 Neomezeně 

Cena partnerství 19 000 Kč 11 990 Kč 6 990 Kč 2 990 Kč 
Ceny jsou bez DPH (jsme plátci DPH) 

Kontaktní osoba 

 Denisa “Endis” Kolaříková 

 denisa@kolarikova.cz 

 +420 774  080 118 


