Slovenská parkovacia asociácia
Košická 2, 010 65 Žilina

Vážení kolegovia,
dovoľujem si Vás touto cestou osloviť menom Slovenskej Parkovacej Asociácie (SPA), ktorá
združuje odbornú verejnosť pôsobiacu v parkovacom priemysle na Slovensku. SPA hľadá
riešenia v problematike statickej dopravy, ktoré prezentuje nielen medzi svojimi členmi a na
našom legislatívnom poli, ale ako člen Európskej Parkovacej Asociácie (EPA) aj pri
projektoch realizovaných touto organizáciou.
Bolo by nám potešením, privítať Vás na 14. konferencii SPA s medzinárodnou účasťou
s názvom „PARKOVANIE V MESTÁCH“, ktorá sa uskutoční v dňoch 20. - 22. novembra 2018
v hoteli TRIGAN***, Štrbské Pleso, Vysoké Tatry.
Veríme, že Vaša spoločnosť môže obohatiť odbornú verejnosť o najnovšie informácie na
trhu v danom segmente a radi prídete prezentovať svoje výrobky, či služby v oblasti statickej
dopravy.
V prílohe nájdete záväznú prihlášku na 14. konferenciu SPA, ktorej súčasťou je záväzná
objednávka na prezentáciu firmy a vystavovanie. Každá spoločnosť má popri možnosti
vystavovania priestor na 10 - minútovú prezentáciu v príslušnom bloku prednášok dňa
21.11.2018. Prezentácia hlavného partnera bude honorovaná vyššou sadzbou. Hlavní
partneri budú mať možnosť umiestniť logo a názov spoločnosti na banner pri vstupe do
konferenčnej miestnosti, možnosť umiestniť logo a názov spoločnosti na banner SPA
v rokovacej sále možnosť vybrať si časový priestor prezentácie medzi prednáškami dňa
22.11.2017, dĺžka prezentácie 15 minút, možnosť umiestniť logo spoločnosti vedľa
organizátora konferencie na USB Zborníku, počas kávových prestávok možnosť
videoprojekcie s reklamou spoločnosti, budú uverejnení vo finálnom programe konferencie a
uvedení ako „hlavný partner“. Celkový poplatok za prezentáciu firmy hlavného partnera
bude vo výške 800 €.
V prípade vyššej cenovej ponuky za príplatok za hlavné partnerstvo, zaujímavej pre SPA, je
možnosť stať sa generálnym partnerom konferencie.
V prípade otázok Vám radi zodpovieme na Vaše požiadavky.

Ostávame s pozdravom a tešíme sa na osobné stretnutie na konferencii.

Otázky spojené s prezentáciou konzultujte so sekretariátom SPA:
mobil: + 421 910 276 414

Ing. Miroslav Lepeta
predseda SPA
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