
Czech On-line Expo 2019 - podporuje komunitní akce 
(nabídka spolupráce)

Sami jsme vyrostli z malé komunitní akce až na veletrh pro 5 000+ účastníků a více jak 100 vystavovatelů. Jsme dnes už někde jinde, ale o to 
více si pamatuje, jak těžké bylo začínat a dobře víme, kolik úsilí příprava takových neziskových akcí stojí.
Velmi si vážíme všech, kteří dělají něco pro komunitu - nezištně, zadarmo, ve svém volném čase... Zpravidla jen pro dobrý pocit a ještě za svoje 
peníze.

Rádi bychom všechny takové akce v oboru zviditelnili a jejich organizátory více představili světu. Zaslouží si to. 

I proto letos přicházíme s návrhem KOMUNITNÍHO PARTNERSTVÍ pro všechny takové otevřené nekomerční akce.

Budu rád, když využijete naší nabídky.

Nabízíme:
 Logo na webu Czech On-line Expo 2019 v “Komunitních 

 partnerech”

 Info na blogu o vaší komunitní akci (text vytvořen ve spolupráci 

 s vámi)

 Propagace komunitní akce na našich sociálních sítích

 Slevový kupon na výrazně sníženou cenu na Czech On-line Expo  

 (veletrh + 12 konferencí) pro návštěvníky vaší komunitní akce 

 (ve šťastnou hodinku pro všechny zdarma)

 Spojení značky vaší komunitní akce s velkým a kladně vnímaným  

 brandem Czech On-line Expo (největší akce svého typu v ČR   

 i střední Evropě)

 Vstupy na Czech On-line Expo 2019 pro vás jako organizátory  

 zdarma (možné přidat vstupy zdarma do soutěží apod.)

 Po dohodě možnost pomoci s kontaktováním řečníků, které   

 na svých akcích chcete pro přednášení

 Případně další dle individuální dohody

Požadavky:
 Zmínka na živé komunití akci o Czech On-line Expo -  

 podporujeme danou komunitní akci, pozvánka   

 na Czech On-line Expo v březnu 2019 (info o akci   

 a 12 konferencích ve 2 dnech apod.), možnost podpořit  

 soutěží apod.

 2-4 zmínky na sociálních sítích - grafi ku dodáme

 Dodáme slevový kód pro vaše účastníky a komunitu  

 - poukaz předat směrem do komunity (sociální sítě,   

 na samotné akci, mailingem apod.)

 Dodání loga do partnerů na web

 Informovat členy/účastníky o “happy hour”, kdy je   

 registrace zcela zdarma pro všechny (sociální sítě, na akci,  

 mailingem, na webu apod.)

Pokud vás naše nabídka zaujala, ozvěte se mi

Jan Kalianko
Hlavní pořadatel Czech On-line Expo 2019
kalianko@oncon.cz
+420 606 353 218


