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SMERNICA

 SM 05   

Číslo vydania: 6 Číslo výtlačku: 1

Platné  od: 1.3.2017 do odvolania

Partnerom CPS sa môže stať slovenská alebo zahraničná Podlahárska firma, Výrobca alebo Dovozca podlahovín,  

stavebnej chémie a materiálu súvisiacej s podlahárskou tematikou alebo firmy s inou činnosťou podporujúca podlahárske remeslo.

GENERÁLNY PARTNER (1): HLAVNÝ PARTNER (3): PARTNER (Neobmedzený počet):

Jednorázový

Poplatok / rok. min. 1600 €  min. 800 € 500 €

Čo získa: 1 Prednostné uverejnenie loga Uverejnenie loga 2. Veľkosti * Uverejnenie loga 3. Velkosti *

1. Velkosti * s dodatkom s dodatkom s dodatkom

"Generálny partner" "Hlavný partner" "Partner" a

Prednostné uverejnenie loga na… Uverejnenie loga na… Uverejnenie loga na…

…prezentačných tabuliach Cechu a na akciách cechu (Snem, min. 1 výstava: Coneco, DomExpo, atď. 

príp. iné Spoločenské akcie)

2 Prezentácia firmy v tlačených publikáciach Cechu v rozsahu

(Výstavná brožúra, Zborník, atď. )

2 str. Publikácie 1/2 str. Publikácie 1/4 str. Publikácie

3 Prezentácia firmy na Banneri WEB stránky Cechu (3 hárky) po dobu: (Viď aj Smernica CPS "SM 06")

2 mesiace 1 mesiac 14 dní

4 Stála viditeľnosť Loga Partnera na WEB stránke CPS + odkaz na materskú stránku prezentovanej firmy 

po dobu:

1 roka 1 roka 1 roka

5 poskytnutie Voľných minút na prezentáciu firmy  na 2 akciách cechu (Snem, Výstavy: Coneco, DomExpo, atď. 

príp. Spoločenské akcie)

20 min. 20 min. 20 min.

Mimo sponzorské poplatky: Člen Cechu Nečlen Cechu

1 Prezentácia firmy na akciách cechu (Snem, Coneco, DomExpo, príp. Spoločenské akcie)

v rozsahu 20-30 min.

100 € 200 €

Cech zabezpečí minimálnu účasť 30 členov cechu a na prezentáciu firmy sa prednostne 

upozorní na konanie tejto prezentácie na svojich oficiálnych pozvánkach na túto akciu.

2 Prezentácia firmy na WEB stránke CPS v časti "Firemné prezentácie" 

+ odkaz na materskú stránku prezentovanej firmy po dobu 1 Mesiaca:

33 € 66 €

Cech zabezpečí prezentáciu na stránke na základe obdržaných podkladov od prezentovanej

firmy. Prezentácia bude uverejnená v odseku " Firemné prezentácie" na web stránke:

www.cechpodlaharov.sk

3 Prezentácia firmy vo výstavnej brožúre cechu v rozsahu (počet výtlačkov 1000 ks)

€ €

2. obálková strana brožúry 1/1 150 150  

vnútorná jedna strana 1/1 80 80

vnútorná dvojstrana 2/1 130 130

posledná obálková strana 1/1 150 150

Cech Podlahárov 

Slovenska

PARTNER CPS - podmienky
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http://www.cechpodlaharov.sk/


* Velkost loga v tlačených publikáciach Na spoločenských akciách velkosť plagátu:

1. Velkosť: 1/2 strany publikácie A1 cca. 80*60 cm

2. Velkosť 1/4 strany publikácie A2 cca. 40*60 cm

3. Veľkosť 1/8 strany publikácie A3 cca. 40*30 cm

Pozn.: Generálny partner pre bežný rok sa môže prihlásiť do 15.2. bežného roka (resp do konania Snemu)

V Nitre dňa 1.3.2017 
Jozef Mokrý

Vrchný cechmajster 
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