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POZVÁNKA K ÚČASTI
WEEC 2022 nabízí unikátní příležitost zúčastnit se jednoho z největších mezinárodních setkání výzkumných
pracovníků, pedagogů a odborníků v oblasti environmentální výchovy.
Praha je nádherné město a nabízí jedinečnou příležitost pro pořádání kongresů v inspirativním a příjemném
prostředí. Česká republika je však mnohem více než jen Praha. Jsme zelená země s krásnými horami,
řekami a lesy. Během kongresu budete mít možnost navštívit nejen kostely a ulice středověké Prahy, ale i
objevit naši přírodu.
Česká republika má také dlouholetou tradici environmentální výchovy. Naše velké štěstí je, že je zde
nespočet environmentálních vzdělávacích center, která nabízejí širokou škálu vzdělávacích programů.
Mnohá z nich se rozhodla připojit se k nám a spolupodílet se na uspořádání další edice prestižního
kongresu WEEC. I z tohoto důvodu akce získala pestrou koalici spolupořádajících partnerů.
Tato skutečnost dobře zapadá do tématu našeho kongresu: budování mostů. Doufáme, že budeme
budovat mosty mezi různými přístupy týkajícími se environmentální výchovy, jakož i mezi zkušenými a
mladými výzkumnými pracovníky. Zaměřujeme se takéna budování mostů mezi teorií a praxí: mezi světy
těch, kteří se zabývají environmentální výchovou, a těmi, kteří ji analyzují a převádějí do praxe.

Zveme Vás na palubu!
Zveme Vás do Prahy na 11th World Environmental Education Congress, který se
bude konat v Kongresovém centru Praha od 14. do 18. března 2022. Tato
mezinárodní akce bude výjimečnou příležitostí:

ZÁKLADNÍ FAKTA






podělit se o své zkušenosti, výzkum a názory;
představit své projekty;
rozšířit svou síť kontaktů pro budoucí spolupráci;
naučit se společně, jak lépe žít v našich obcích, městech,
regionech a na naší planetě;
celosvětově prezentovat náš společenský a environmentální
závazek vůči planetě.

14. - 18. březen 2022

Kongresové centrum Praha

1 000 účastníků

www.weec2022.org

s.lounova@aimgroup.eu

ORGANIZÁTOŘI

WEEC Network

Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity

Od roku 2003 uspořádala organizace WEEC Network
10 světových kongresů, které zaznamenaly účast tisíců návštěvníků
z více než 100 různých zemí: univerzitních profesorů, vládních
úředníků, členů mezinárodních organizací, novinářů, politických
činitelů, a zástupců podniků i nevládních organizací,...
Organizace WEEC Network koordinuje svoji činnost s OSN a jejími
agenturami ve spolupráci se vzdělávacími, výzkumnými a kulturními
a vědeckými organizacemi na mezinárodní, regionální, národní a
místní úrovni jako jsou Unep, Unesco, Unece, Un-Csd Education
Caucus, Regional Centres of Expertise.

Fakulta sociálních studií byla založena v roce 1998 a patří mezi
nejnovější a nejdynamičtější části Masarykovy univerzity.
Masarykova univerzita, která se nachází v Brně, je druhou největší
veřejnou univerzitou v České republice a přední vysokou školou na
Moravě. V současné době se skládá z devíti fakult s více než 200
odděleními, ústavy a klinikami. Je uznávána jako jedna z
nejvýznamnějších vzdělávacích a výzkumných institucí v České
republice, která byla naplněna silným demokratickým duchem již od
svého založení v roce 1919.

WEEC: PŘEDCHOZÍ STATISTIKY
NÁVŠTĚVNOST WEEC V MINULÝCH LETECH

2022

Praha, Česká republika

1000 (předp.)

2009

Montreal, Kanada

2 200

2019

Bangkok, Thajsko

1 800

2007

Durban, Jižní Afrika

3 000

2017

Vancouver, Kanada

1000

2005

Turín, Itálie

3 500

2015

Gothenburg, Švédsko

800

2004

Rio de Janeiro, Brazílie

2 000

2013

Marrakech, Maroko

2 400

2003

Espinho, Portugalsko

350

2011

Brisbane, Australia

1 500

NABÍDKA PARTNERSTVÍ
Platinový
partner

Zlatý
partner

Stříbrný Bronzový
partner partner

EXKLUZIVNÍ
NABÍDKA

Uvedení loga partnera na webových stránkách
kongresu, navigačních panelech a všech
tištěných materiálech









Promítání loga v zasedacích místnostech během
přestávek









Volné kongresové registrace

10

5

2

1

Volná vstupenka na společenskou večeři

10

5

2

1

50%

20%

10%

5%

Představení partnera na webových stránkách
kongresu

100 slov

75 slov

50 slov

x

E-mail s marketingovým sdělením rozeslaný
všem registrovaným účastníkům

2

1

x

x

3 min

1 min

x

x

Přepážka “Help Desk” označená logem nebo
brandingem partnera



x

x

x

Potisk oděvu konferenčních hostesek logem
nebo brandingem partnera



x

x

x

50 000

20 000

10 000

5 000

Sleva na další registrace či společenské večeře

Video interview

CENA

Můžete si vybrat z nabídky Platinový, Zlatý, Stříbrný či Bronzový partner.
Všechny ceny jsou uvedeny v EUR bez 21% DPH (platné pro ČR). Českým institucím a organizacím je nabízena
21% sleva. Mezi další možnosti sponzorství patří výstava a jiné možnosti - podrobnosti viz následující stránky.

JEDNOTLIVÉ POLOŽKY
Šňůrka na krk

Logo vaší společnosti na šňůrce vedle loga WEEC 2022

3 500

Uvedení sponzora v seznamu partnerů.
USB klíč s
abstrakty

Název vaší společnosti, logo a propagační materiály na USB

Mobilní aplikace

Vaše firemní logo na úvodní stránce mobilní aplikace kongresu

3 900

Všichni účastníci konference obdrží 4 GB USB flash disk pro ukládání
programu konference a abstrakt. Máte možnost zahrnout své
propagační materiály na USB spolu s konferenčními abstrakty a
konferenčním programem (obsah a formát podléhá schválení místního
organizačního výboru).
5 900

Uvedení sponzora na úvodní stránce oficiální aplikace kongresu jakožto
kongresového partnera.
Wi-Fi

Firemní logo na úvodní stránce Wi-Fi

6 900

Uvedení sponzora na úvodní stránce internetového prohlížeče při vyžití
místní Wi-Fi.

Posterová sekce

Název a logo vaší společnosti v posterové sekci

4 300

Označení firemním logem v celé oblasti posterové sekce např.
podlahovými samolepkami + máte možnost umístit vlastní volně stojící
banner v této sekci (banner dodaný sponzorem).

Nabíjecí stanice

Název a logo vaší společnosti na nabíjecí stanici

2 900
(k dispozici 3x)

Nabíjecí stanice umožní účastníkům zdarma napájet mobilní telefony,
tablety, notebooky a další elektronická zařízení. Bude velmi využívána a
může být umístěna v blízkosti vašeho stánku + máte možnost umístit
vlastní volně stojící banner vedle nabíjecí stanice (banner dodaný
sponzorem).

Bloky a pera

Název a logo vaší společnosti na blocích či propiskách
Marketingová položka dle vašeho výběru bude k dispozici všem
delegátům. Za výrobní a přepravní náklady odpovídá sponzor. Další
položkou mohou být:

Powerbanky

Klíčenky

Balzám na rty

Další položka dle vašeho výběru (s výhradou schválení)

900 / každý
(nelimitováno)

Distribuce
materiálů na
sedadla

Firemní materiály vaší společnosti pro všechny delegáty na sedadlech

Delegátské tašky

Logo vaší společnosti na delegátských taškách vedle loga WEEC 2022

Distribuce vašich materiálů přímo na sedadla v kongresovém sale je
skvělý způsob, jak si účastníci během konference všimnou reklamních
materiálů vaší společnosti. Vaše materiály budeme distribuovat na
místa účastníků v určený čas během akce. Za výrobní a přepravní
náklady odpovídá sponzor. (Položky podléhající schválení.)

1 500 / každý
(k dispozici 2x)

7 900

Všichni registrovaní delegáti obdrží tašku s kongresovými materiály.
Kongresovou tašku lze využívat roky po události, po celém světě. Tak
bude vaše logo dlouho k vidění...
Uvítací recepce

7 900

Představení vaší společnosti
Udělejte dojem jako oficiální sponzor uvítací recepce. Uvítací recepce se
uskuteční v pondělí 14. března 2022 v Kongresovém centru Praha.
Recepce poskytne všem účastníkům možnost navázat hovor s
ostatními účastniky během občerstvení. Představte sebe a svou
společnost během 5-10 minutového úvodu hned po poslední sekci.
Jako výhradní sponzor uvítací recepce budete mít možnost umístit
propagační materiály s logem také na všech stanicích s jídlem a nápoji.

8 900

Recepce pro
řečníky a
sponzory

5 bezplatných pozvánek + firemní poděkování

Vodní fontána

Název a logo vaší společnosti na vodních fontánách

Recepce pro zvané řečníky a sponzory se bude konat večer v úterý 15.
března 2022. Plenární řečníci, hlavní sponzoři a členové organizačního
výboru budou pozváni na tuto akci, což jim poskytne jedinečnou
příležitost navázat nové kontakty. Jako výhradní sponzor recepce,
obdržíte pět bezplatných pozvánek na recepci a propagační materiály
firmy budou umístěné na stolech.
1 500

Označení vodních fontán prostřednictvím etiket a polepek na místech,
která budou odsouhlasena pořadatelem + máte možnost umístit
vlastní volně stojící banner vedle stanice (banner dodaný sponzorem).
Přestávky na
občerstvení

Obědové balíčky

Označení vaší společnosti a umístění loga na stanicích s občerstvením
Možnosti vytváření nových kontaktů patří mezi nejdůležitější důvody,
proč se delegáti účastní kongresu. Každý den budeme v rámci
kongresu poskytovat nápoje a občerstvení během ranních a
odpoledních přestávek, podávaných v prostoru výstavy pro všechny
účastníky zdarma. Jako sponzor jedné z přestávek na kávu označíme
všechny stanice s občerstvením vaším logem. Další propagační
materiály budou umístěny v prostoru konferenčního foyer.
Logo vaší společnosti na obědových balíčkách

1 900 / každá
(k dispozici 6x)

2 500

Označení vaší společnosti na obědových balíčkách, které budou
distribuovány všem delegátům ve čtvrtek a v pátek v rámci terénních
výletů.

(k dispozici 2x)

Všechny sazby jsou v EUR bez DPH.

VÝSTAVA
Výstava je důležitou součástí WEEC 2022. Vynaložíme maximální úsilí, aby všichni vystavovatelé měli
možnost viditelného umístění a příležitost přímého kontaktu s delegáty. Výstavní plocha bude umístěna ve
foyer plenárního sálu a poskytne tak vystavovatelům i delegátům prostor k bezprostřednímu navazování
nových kontaktů. V místě výstavy se budou nacházet také občerstvovací stanice. Neziskové organizace
budou mít vlastní vyhrazený prostor v rámci NGO Fóra.

•
•
•
•
•
•
•

•

Základní

Nakladatelství

Neziskové organizace

Běžná plocha 6 m2

Plocha 4 m2

Plocha 4 m2

EUR 950

EUR 350

EUR 1 700

(Zvláštní sazba pro
vydavatele časopisů)

(Zvláštní sazba pro
neziskové organizace)

Výstavní stánek včetně koberce (6 m2 základní prostor; 4 m2 pro vydavatele a neziskové organizace)
Stůl, 2 židle, odpadkový koš, elektrická přípojka
Čelní panel stánku s názvem organizace
Záznam s logem, webový odkaz a představení firmy o 50-ti slovech na webových stránkách
Jedna bezplatná účastnická registrace na kongres včetně vstupu na kongresový program (pouze pro
variantu „Základní výstavní plocha“)
Jedna bezplatná vystavovatelská registrace na kongres, vstup jen do výstavní části
Možnost zakoupit jednu další účastnickou registraci na kongres se slevou 50%, včetně vstupu na
kongresový program (50% ze základní sazby)
Možnost zakoupení čtyř dalších vystavovatelských registrací za 150 EUR / ks, přístup pouze do výstavní
části

:

Adresa

:

IČO a DIČ

:

Kontaktní osoba

:

Tel

:

E-mail

:

Partnerské balíčky

Jednotlivé položky

Výstava

CELKEM

PLATINOVÝ PARTNER

50 000

ZLATÝ PARTNER

20 000

STŘÍBRNÝ PARTNER

10 000

BRONZOVÝ PARTNER

5 000

Šňůrka na krk

3 500

USB klíč s abstrakty

3 900

Mobilní aplikace

5 900

Wi-Fi

6 900

Posterová sekce

4 300

Nabíjecí stanice

2 900

Bloky

900

Tužky

900

Distribuce materiálů na sedadla

1 500

Delegátské tašky

7 900

Uvítací recepce

7 900

Recepce pro řečníky a sponzory

8 900

Vodní fontána

1 500

Kávová přestávka pondělí dopoledne

1900

Kávová přestávka pondělí odpoledne

1900

Kávová přestávka úterý dopoledne

1900

Kávová přestávka úterý odpoledne

1900

Kávová přestávka středa dopoledne

1900

Kávová přestávka středa odpoledne

1900

Obědové balíčky

2 500

Základní

1 700

Vydavatelé

950

Neziskové organizace

350





























Prosím odešlete vyplěný formulář na: s.lounova@aimgroup.eu

Název společnosti

Í
• Vynikající příležitost k propagaci Vaší společnosti ve spojení
s udržitelným rozvojem.
• Možnost propojení vlastního programu sociální odpovědnosti společnosti
s cíli a tématy kongresu.
• Navázání nových vazeb s klíčovými partnery na mezinárodní úrovni.
• Jedinečná příležitost prezentovat hodnoty Vaší společnosti
před odbornou veřejností.
• Přirozené prostředí pro neformální komunikaci s účastníky
z různých koutů světa.
• Prezentace společnosti v rámci velmi podnětného a inspirativního prostředí
vlivnému publiku otevřenému novým myšlenkám.

Kongresový sekretariát:
AIM Group International – PRAGUE OFFICE
Mrs Sonia Lounová
s.lounova@aimgroup.eu
+420 603 231 588

