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Praha 5. února 2019 

 

LETNÍ SLAVNOST ČNOPK V ZAHRADĚ NĚMECKÉHO VELVYSLANECTVÍ V PRAZE 

ČTVRTEK 20. ČERVNA 2019 

 

OBJEDNÁVKA FIREMNÍHO STOLU 

 

Milí členové, 

vážené dámy a pánové, 
 

i v letošním roce uspořádá ČNOPK svou tradiční Letní slavnost v zahradě velvyslanectví SRN v Praze. 

Nabízíme Vám proto exkluzivní možnost rezervace VIP míst pro Vás a Vaše hosty v unikátních kuli-

sách zahrady Lobkowiczkého paláce. Vychutnejte si spolu s námi příjemnou, uvolněnou atmosféru a 

prezentujte přitom Vaši společnost na jedné z nejvýznamnějších společenských událostí roku. 

 

Nenechte si ujít pestrý program, více než 1.200 zajímavých hostů z hospodářských, politických a 

diplomatických kruhů a pravou letní atmosféru! 

 

Pro Letní slavnost ČNOPK si již nyní můžete zajistit ta nejlepší místa! Objednávkou firemního stolu 

získáte vstupenky s rezervací místa pro deset osob včetně VIP servisu a občerstvení formou bufetu a 

nápojů. Vaši společnost budeme navíc prezentovat jako sponzora této prestižní akce v médiích 

ČNOPK i na samotné Letní slavnosti – zveřejněním celostránkové inzerce v programu galavečera, 

otištěním loga Vaší firmy na roll-up banneru umístěném na atraktivním místě v areálu německého 

velvyslanectví a na našich internetových stránkách. Vaše logo se dále objeví i v oficiálním videu 

z Letní slavnosti 2019. Objednávka rovněž zahrnuje slevu ve výši 10.000 Kč na celostránkovou inzer-

ci v ekonomickém magazínu „Plus”.  
 

Pokud si firemní stůl zarezervujete do 31. března 2019, umístíme logo Vaší společnosti 

s označením „Sponzor“ na oficiální pozvánku na akci, kterou obdrží cca 2.000 adresátů. 
 

Cena firemního stolu včetně kompletního marketingového balíčku činí  

80.000 Kč (cca 3.115 EUR) bez DPH. 
 

Zajistěte si již nyní pro Vaši společnost, Vaše zákazníky či hosty lukrativní místa u firemních stolů, 

jejichž počet je omezen! Do 30. dubna 2019 nám prosím dejte vědět, zda pro Vás můžeme firemní 

stůl zarezervovat.  
 

Pro Vaše případné dotazy ohledně objednávky firemního stolu je Vám k dispozici Petr Žwak: tel.: 

+420 221 490 335, e-mail: zwak@dtihk.cz. 

 

S přátelským pozdravem 

        
Bernard Bauer           Petr Žwak 

Výkonný člen představenstva         Vedoucí oddělení       

                 Servis pro členy & Eventmanagement 
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