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XXX. Sněm Hospodářské komory České republiky 

NABÍDKA PARTNERSTVÍ 

 (15. – 16. května 2018, Ostrava, Clarion Ostrava) 

 

Kontaktní osoba za HK ČR:  Markéta Svobodová  

    svobodova.marketa@komora.cz 

   +420 725 211 849 

 

O Hospodářské komoře České republiky 

Hospodářská komora České republiky (dále jako HK ČR) je nejvýznamnějším reprezentantem 

podnikatelské sféry. Sdružuje 15 000 členů organizovaných v 68 komorách v regionech a ve 110 

oborových asociacích. Vytváří příležitosti pro podnikání a podporuje jeho rozvoj. Organizováním 

zahraničních misí pro podnikatele a jejich účasti na podnikatelských fórech a veletrzích podporuje 

export. Prostřednictvím poradenských a konzultačních služeb informuje o hospodářských 

podmínkách, ekonomickém vývoji a právních předpisech týkajících se podnikání. Podporuje 

rekvalifikace, spolupracuje s orgány státní správy. Se svou širokou sítí kontaktních míst po celé 

republice organizuje a pořádá v Praze i v regionech semináře, konference, kulaté stoly a také 

mnoho akcí na klíč. 

O sněmu HK ČR 

Sněm HK ČR je nejvyšším orgánem HK ČR. Je tvořen všeobecnou sněmovnou složenou ze zástupců 

okresních komor a sněmovnou společenstev složenou ze zástupců společenstev. Jedná se tak o 

více než 300 delegátů (statutárů firem) a desítky VIP hostů z politické sféry, velkých médií a dalších 

hostů. V roce 2018, ve kterém HK ČR slaví 25. výročí, se bude konat již XXX. sněm. 

 

 



 
 
 
 

HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze dne 17. června 1993, oddíl A, vložka 8179  

FLORENTINUM, Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1, IČ: 49 27 95 30 

www.komora.cz 

Přínosy partnerství 

1. Zviditelnění image partnera mezi VIP osobnostmi, potenciální možnost osobního kontaktu 

Na akci jsou tradičně zváni významní státní představitelé: prezident ČR, předseda vlády, ministři 

ad. V minulých letech se akce opakovaně zúčastnil Miloš Zeman, Bohuslav Sobotka nebo např. 

Milan Štěch. 

2. Zviditelnění image partnera před nejvyššími statutáry firem, možnost navázání nových 

kontaktů a pracovních příležitostí 

Na akci je vždy přítomno představenstvo HK ČR, předsedové a ředitelé komor. Často se jedná o 

nejvyšší zástupce významných českých firem. 

3. Společné setkání při večerní recepci 15. 5. 2018 

V předvečer sněmu se tradičně pořádá společná recepce, na níž mají účastníci možnost navázat 

užší kontakty s významnými osobnostmi z podnikatelské sféry. Na akci jsou pozváni všichni 

účastníci sněmu. 

4. Posílení partnera v médiích 

Jedná se o atraktivní akci pro česká zpravodajská a ekonomická média. V minulosti byla přítomna 

např. Česká televize, TV Prima, Hospodářské noviny, Euro či Seznam.cz. Byly odvysílány živé 

přenosy z místa i následné záznamy z průběhu akce. 
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Nabídka partnerství 

 

1. Výše nabídky 50 000 Kč zahrnuje: 

• logo partnera na plakátu akce 

• logo partnera ve sněmovní knize 

• logo partnera v prezentaci v hlavním sále 

• logo partnera v červnovém vydání měsíčníku Komora.cz 

 

2. Výše nabídky 100 000 Kč zahrnuje: 

• logo partnera na plakátu akce 

• logo partnera ve sněmovní knize 

• logo partnera v prezentaci v hlavním sále 

• logo partnera v červnovém vydání měsíčníku Komora.cz 

• roll-up v hlavním sále 

• propagační materiály partnera v hlavním sále 

• PR článek na webu zkomory.cz (rozsah 2 normostrany) 

• PR článek či inzerce na ½ A4 v červnovém vydání měsíčníku Komora.cz 

• vstup pro dva zástupce partnera na večerní recepci 15. 5. 2018 

• vstup pro dva zástupce partnera na dopolední program 16. 5. 2018 

 

3. Výše nabídky 300 000 Kč zahrnuje: 

• logo partnera na plakátu akce 

• logo partnera ve sněmovní knize 

• logo partnera v prezentaci v hlavním sále 

• logo partnera v červnovém vydání měsíčníku Komora.cz 

• roll-up v hlavním sále 

• propagační materiály partnera v hlavním sále 

• PR článek na webu zkomory.cz (rozsah 2 normostrany) 

• PR článek či inzerce na 1 A4 v červnovém vydání měsíčníku Komora.cz 

• vstup pro dva zástupce partnera na večerní recepci 15. 5. 2018 a po dohodě 

možnost vystoupení na této akci 

• vstup pro dva zástupce partnera na dopolední program 16. 5. 2018 

• možnost prezentace produktů ve vlastním stánku v předsálí akce v průběhu 16. 5. 

2018 
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Sněm HK ČR 2017 
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