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Informace o možnostech sponzorování
42. mezinárodní konference avýstavy NDT techniky

NDE for Safety / Defektoskopie 2012
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
Česká společnost pro NDT pořádá na přelomu října a listopadu letošního roku již 42. mezinárodní
konferenci a výstavu NDT techniky NDE for Safety / Defektoskopie 2012. Tato letos nejvýznamnější
akce v oboru NDT v České republice se bude letos konat ve dnech 30. 10. až 1. 11. 2012 v Congress
hotelu Jezerka na Sečské přehradě.
Organizátoři konference se každoročně snaží zajistit nejen kvalitní odborný program tohoto tradičního
setkání domácích i zahraničních pracovníků z oboru defektoskopie, ale naší samozřejmou snahou je
také zabezpečit odpovídající úroveň doprovodného programu pro všechny účastníky konference. To
však není možné bez aktivní pomocí našich firemních partnerů. K zajištění hladkého a úspěšného
průběhu konference proto hledáme firmy či jednotlivce, kteří by byli ochotni podpořit tuto akci
sponzorským příspěvkem. Z tohoto důvodu se na Vás každoročně obracíme, s nabídkou na zvážení
možnosti sponzorování tohoto doprovodného programu konference.
Každý sponzor bude mít zajištěnu odpovídající propagaci v materiálech konference, na webu
konference a na společenském večeru, který se bude konat v rámci konference dne 31.10.2012. Na
základě již historického a stále neměnného rozhodnutí výboru ČNDT bude za sponzora i nadále
považována firma (jednotlivec) s příspěvkem v rozmezí 10.000 až 19.999 Kč. V tomto případě bude
zaručena propagace dle níže uvedeného odstavce A).
V případě poskytnutí částky alespoň 20.000,- Kč budou tito přispívatelé označení titulem hlavní
sponzor a budou prezentováni podle rozšířené nabídky B (viz dále).

A) Za sponzorský příspěvek nabízíme propagaci firmy v tomto rozsahu:
1. uveřejnění loga firmy ve všech oficiálně vydaných materiálech (od data přislíbení sponzorského
příspěvku) a to jak samostatně, tak i jako součást prezentace konference;
2. zařazení do seznamu sponzorů i s kontaktním spojením na firmu, který bude uveřejněn ve sborníku
konference a sborníku abstraktů (NDT WB No.3/2012);
3. seznam a loga sponzorů budou uveřejněny na oficiální webové prezentaci konference
(www.cndt.cz);
4. sponzoři budou mít možnost vložit své firemní propagační materiály do tašek připravených pro
všechny účastníky konference;
5. loga sponzorů budou zveřejněna na samostatném panelu v rámci prezentace ČNDT na
konferenci a během Společenského večera;
6. možnost používat označení sponzor konference NDE for Safety / Defektoskopie 2012 ve svých
informačních materiálech.
Hlavní sponzoři budou pochopitelně propagováni nejen podle odstavce A), ale i v rozšíření podle
následujícího odstavce B).
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B) Pro hlavní sponzory je připravena tato rozšiřující nabídka:
7. umístění loga hlavního sponzora na titulních stranách oficiálních tiskových materiálů a v
materiálech určených pro zahraniční prezentace s označením hlavní sponzor;
8. možnost prezentace hlavního sponzora na samostatném posteru při vstupu do konferenčních
prostor a v případě zájmu i v rámci firemního bloku na konferenci;
9. právo užívat označení "Hlavní sponzor mezinárodní konference a výstavy NDE for Safety /
Defektoskopie 2012" ve všech svých firemních materiálech a to od data přislíbení sponzorského
příspěvku;
10. uveřejnění loga s označením "Hlavní sponzor" i na veškeré inzerci prezentující mezinárodní
konferenci v dostupných periodikách a v materiálech určených pro zahraniční prezentaci ČNDT;
Zájemci o sponzorování by měli oznámení o úmyslu sponzorovat konferenci NDE for Safety /
Defektoskopie 2012 zaslat co nejdříve, tak aby jejich loga mohla být uvedena již na přihlášce k účasti
na konferenci, které bude distribuováno od počátku dubna 2012 (oficiálně bude představeno na
konferenci WCNDT 2012 v Durbanu a následně na konferenci Defektoskopia 2012 v Novém
Smokovci atd.). Samozřejmě zájem o sponzorování přivítáme i po tomto termínu, avšak již bez
možnosti prezentace na tištěné verzi přihlášek.
V případě zájmu podrobné informace o možnostech a způsobech sponzorování sdělí prezident ČNDT:
Doc. Ing. Pavel Mazal, CSc., VUT v Brně, FSI, Technická 2, 616 69 Brno (tel. 541 143 229, e-mail:
cndt@cndt.cz).
Děkujeme představitelům firem, kteří se již nyní rozhodnou podpořit organizátory konference svými
finančními příspěvky.

Za Prezidium ČNDT a přípravný výbor konference

V Brně dne 03.03.2012

Pavel Mazal
prezident ČNDT

CNDT
Pavel MAZAL (president)
Brno University of Technology
Fac.of Mechanical Engineering
Technicka 2, BRNO
CZ 616 69 Czech republic

-2-

fax.: +420-5-4114 3231
E-mail: mazal@uk.fme.vutbr.cz
www.cndt.cz
CNDT is registered at Home Office of CR
No. VSC/1-16 727/92-R
DIČ: 005-481 33507

