
 
Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení 
 

54. Konference SRVO 

POZVÁNKA 
1. - 2. 11. 2018, Orea Resort Santon,  
Přístavní 38, 635 00 Brno - Bystrc 

 

Vážené dámy, vážení pánové, vážení přátelé veřejného osvětlení, 
 
Dovoluji si Vás pozvat na 54. Konferenci SRVO, která se bude konat ve dnech 1. – 2. Listopadu 2018 
v Orea Resortu Santon v Brně (http://www.resortsanton.cz/cz/). Konference SRVO je koncipována jako 
dvoudenní setkání. 
 
Nechte se okouzlit nádhernou přírodou na břehu Brněnské přehrady. Hotel je výborně dostupný z 
hlavních dopravních tahů a zaparkovat můžete zdarma v areálu hotelu. Centrum města je vzdáleno 10 km 
a pohodlně se do něj dostanete nejen svým vozidlem ale také tramvají, jejíž zastávka se nachází zhruba 
150 m od hotelu. Pro ubytování je k dispozici 113 pokojů, pochutiny se podávají restauraci Panorama. 
Případnou relaxaci si můžete dopřát ve Wellness centru. Pokoje jsou Vám k dispozici v den příjezdu od 
14:00 hodin, v den odjezdu do 12:00 hodin. 
 
Rád bych Vám také nabídl možnost firemní prezentace Vaší společnosti. Možnosti prezentace Vaší 
společnosti jsou součástí této pozvánky. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 Kontakty 

IČ:    18626653 
DIČ: CZ18626653 
Pobřežní 249/46, 186 00,  Praha 8 

Bankovní spojení:  
Československá obchodní banka, a. s.,  
č. účtu 268 469 467/0300  

Předseda:        predseda@srvo.cz 
                        +420 601 156 950 
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CENÍK PARTNERSTVÍ 
 Generální 

partner 
Hlavní partner Partner 

Cena  50 000 Kč 40 000 Kč 30 000 Kč 
Cena pro členy SRVO 40 000 Kč 30 000 Kč 20 000 Kč 
Plnění 

 

Další možnosti spolupráce 

Ceny jsou uvedeny jako konečné 
  

Umístění reklamního roll-upu či banneru v hlavním 
konferenčním sále 

ano ano --- 

Umístění reklamního roll-upu či banneru před hlavním  
konferenčním sálem 

--- --- ano 

Prezentace nebo příspěvek partnera v rámci 
odborného bloku Konference 

30 minut 20 minut 15 minuty 

Umístění loga a prolinku partnera na stránkách 
Konference 

ano ano ano 

Pomítání loga partnera v hlavním  konferenčním sále v 
době konání Konference 

ano ano ano 

Umístění loga partnera v tištěných materiálech ano ano ano 
Inzerát ve Sborníku  1/1 A4 1/2 A4 --- 
Účast na společenském večeru (1. 11. 2018) ano ano ano 
Prezentační stolek (stánek) ve výstavních prostorách ano ano ano 
Účast zástupců společnosti na Konferenci včetně 
občerstvení po celý den 

4 osoby 3 osoby 2 osoby 

 Cena Cena pro členy SRVO 
Inzerát ve Sborníku 1/1 A4 5 000 Kč 2 000 Kč 
Inzerát ve Sborníku 1/2 A4 3 000 Kč 1 000 Kč 
Firemní prezentaci (2 minuty) v rámci zahajovacího bloku 
Konference 

5 000 Kč 2 000 Kč 

Prezentace nebo příspěvek partnera v rámci odborného bloku 
Konference 

15 000 Kč 10 000 Kč 

Prezentační stolek (stánek) ve výstavních prostorách po dobu 
Konference 

6 000 Kč 2 000 Kč 

Účast na Konferenci - včetně zajištění občerstvení a stravování 
po celý den včetně večerního rautu (1. 11. 2018) 

2 000 Kč dle podmínek členství 

Umístění loga a prolinku na stránkách Konference, promítání loga 
v hlavním konferenčním sále v době konání Konference, umístění 
loga v tištěných materiálech 

5 000 Kč 2 000 Kč 

Kontakty 

IČ:    18626653 
DIČ: CZ18626653 
Pobřežní 249/46, 186 00,  Praha 8 

Bankovní spojení:  
Československá obchodní banka, a. s.,  
č. účtu 268 469 467/0300  

Předseda:        predseda@srvo.cz 
                        +420 601 156 950 
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Pro závazné přihlášení na Konferenci SRVO jsme připravili opět elektronickou verzi přihlášky, která je 
umístěna na stránkách https://srvo.webnode.cz/  
 

Termín uzávěrky: 10. září 2018 
 
 

UPOZORNĚNÍ: Z kapacitních důvodů je nutné ubytování objednat do termínu uzávěrky! Po termínu 
uzávěrky si zajišťuje ubytování účastník samostatně! 

 

CENY za ubytování: 
Jednolůžkový  1 200,- Kč,  
dvoulůžkový   1 400,- Kč (700,- Kč/osoba)  
 
• Ubytovací kapacity budou obsazovány dle pořadí přihlášek. Po naplnění konkrétních pokojů budou využity 

adekvátní ubytovací prostory dle požadavku. 

• Za každého člena SRVO,  platícího členský příspěvek 4000,- Kč ročně, se mohou bezplatně přihlásit  
max. 3 osoby ze stejné společnosti, které je nutné v přihlášce vyznačit jmenovitě. Každý další účastník (i nečlen 
SRVO) hradí účastnický poplatek 2000,-Kč/osobu. 

• V souladu s usnesením Členské schůze ze dne 26.4.2018 budou připočteny fyzickým osobám příplatky na stravu 
ve výši 1000,-Kč/osobu a právnickým osobám příplatky na stravu ve výši 1000,-Kč/osobu pro 2. a dalšího 
přihlášeného účastníka. 

• Poplatky za účast a objednané služby budou zahrnuty do faktury v souladu se zaslaným ceníkem, kterou je nutné 
uhradit do data splatnosti uvedeného na faktuře se splatností 14 dní. 

• Storno poplatky: do 30.9.2018 – 50%, od 1.10.2018 – 100% 

 

Vážené dámy, vážení pánové, vážení přátelé veřejného osvětlení, 

 
pevně věřím, že nacházející 54. Konferenci SRVO využijete k navázání dalších obchodních kontaktů i 
přátelství.  
 
 
Se srdečným pozdravem 
 
Za předsednictvo SRVO 
 
Ing. Jiří Skála 
Předseda spolku 
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