16.–17.5.22
HradecKrálové
Kongresové centrum Aldis

Nabídka firemní prezentace

Charakteristika konference
Typ akce:

24. ročník mezinárodní konference zaměřené na digitalizaci veřejné správy a rozvoj e-governmentu

Struktura:

přes 80 tematických bloků, téměř 250 přednášek během dvoudenního programu, přes 100 prezentujících firem a institucí

Zaměření:

rozsáhlé tematické spektrum úzce spojené s informatizací veřejné správy a celkovou digitalizací společnosti, otázky rozvoje e-governmentu a informační společnosti, respektovaná diskusní platforma pro zástupce státní správy a samosprávy, odborníky a dodavatele
technologií a služeb do tohoto segmentu. Platforma, na které se představují klíčové novinky a strategie z daného oboru

Cílová skupina:

účastníci z řad veřejné správy (premiér a další členové vlády, zástupci obou komor Parlamentu, hejtmani, primátoři, starostové, tajemníci,
zástupci ministerstev, centrálních úřadů apod.)
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Témata ISSS 2022

Programová struktura ISSS 2022

– záměry a plány v oblasti eGovernmentu pro aktuální volební období
– institucionální a kompetenční změny v eGovernmentu – důvody
a dopady
– řízení a rozhodování na základě dat
– digitální identita a její využití ve fyzickém světě
– rozvoj komunikační infrastruktury
– kybernetická bezpečnost a krizové řízení
– elektronizace zdravotnictví a jeho role (nejen) při pandemii
– efektivita a snižování nákladů
– spisové služby a archivace digitálních dokumentů
– digitalizace specifických oblastí veřejné správy
– workshopy, panelové diskuse, příklady dobré praxe, populární soutěž

Neděle 15. května odpoledne a večer
– uzavřená pracovní jednání a workshopy
– zahajovací večer spojený s předáváním ceny Český zavináč

Další informace týkající se upřesněných okruhů témat a koncepce
jednotlivých odborných bloků budou postupně zveřejňovány na
www.isss.cz.

Pondělí 16. května
– dopolední slavnostní zahájení
– tematické programové bloky
– program ve více sálech
– předávání cen doprovodných soutěží
– uzavřená pracovní jednání a workshopy
– společenský večer
Úterý 17. května
– tematické programové bloky
– program ve více sálech
– uzavřená pracovní jednání a workshopy
– skončení programu v odpoledních hodinách

Kontakty
Sekretariát konference
U Svobodárny 1110/12
190 00 Praha 9
tel.: +420 284 001 284
e-mail: sekretariat@isss.cz
www.isss.cz

programový ředitel konference
Mgr. Vojtěch Dvořáček – dvoracek@isss.cz
manažer konference, organizační zajištění
Blanka Brychtová – brychtova@isss.cz
redakce sborníku
Kateřina Pánková – pankova@isss.cz

Přednáškové prostory
Přednášková zóna X
Název

Kapacita

Umístění

Charakteristika

Malý sál

350 osob

I. patro

Restaurační stolová úprava,
předsednický stůl pro cca 10 osob, řečnický pult

Velký sál

400 osob

I. patro

Restaurační/divadelní stolová úprava,
předsednický stůl pro cca 10 osob, řečnický pult

Základní cena

90 000 Kč

Cena je uvedena bez DPH

Základní cena zahrnuje
Přednáška 10 minut
– uvedení v oficiálním programu konference (podmínkou je dodání
registračního formuláře v termínu)
– personální zajištění: 2× hosteska, technický asistent přednášejícího
– technické vybavení: řečnický pult se zobrazením jména řečníka,
notebook připojený k internetu, projektor a plátno ve formátu 16:9,
dálkové ovládání prezentace, bezdrátová klávesnice s touchpadem,
náhledový monitor pro přednášejícího
– audiotechnika: ozvučení, 1× přenosný mikrofon, 1× pevný mikrofon,
nahrávání přednášky

Vstupy
– 2× vstupenku pro přednášejícího (přednášející nad rámec plnění
je nutno registrovat a doobjednat)
– 2× pozvánku na nedělní slavnostní Zahajovací večer
Tisková propagace
– odborný příspěvek ve sborníku konference
– zápis do katalogu firem

Přednášková zóna Y
Název

Kapacita

Umístění

Charakteristika

Přednáškový sál

100 osob

II. patro

Divadelní úprava, sedadla opatřená psacími pultíky,
předsednický stůl pro cca 5 osob

Jednací sál

120 osob

přízemí

Konferenční úprava, řečnický pult, předsednický stůl pro cca 8 osob

Eliščin sál

120 osob

přízemí

Konferenční úprava, předsednický stůl pro cca 8 osob

Labský sál

90 osob

I. patro

Konferenční/divadelní úprava, předsednický stůl pro cca 5 osob

Základní cena

45 000 Kč

Cena je uvedena bez DPH

Základní cena zahrnuje
Přednáška 10 minut
– uvedení v oficiálním programu konference (podmínkou je dodání
registračního formuláře v termínu)
– personální zajištění: hosteska, technický asistent přednášejícího
– technické vybavení: řečnický pult, notebook připojený k internetu,
projektor a plátno ve formátu 16:9, dálkové ovládání prezentace,
bezdrátová klávesnice s touchpadem (s výjimkou Přednáškového
sálu), náhledový monitor pro přednášejícího
– audiotechnika: ozvučení, 1× přenosný mikrofon, 1× pevný mikrofon,
nahrávání přednášky

Vstupy
– 1× vstupenku pro přednášejícího (přednášející nad rámec plnění
je nutno registrovat a doobjednat – viz. registrační formulář)
– 1× pozvánku na nedělní slavnostní Zahajovací večer
Tisková propagace
– odborný příspěvek ve sborníku konference
– zápis do katalogu firem

Výstavní expozice
Cena za jednotlivé varianty nabídek a za pronájem mobiliáře je za celou dobu konání akce. V nabídkové ceně není zahrnuta graﬁka expozice a pojištění.

A. Základní typ (3 × 2 m)
Základní cena zahrnuje
Vybavení stánku (bez grafiky)
– 1× pult (50 × 100 × 100 cm)
– 1× kulatý stůl
– 3× židle
– 1× barová židle
– 1× odpadkový koš
– 1× trojzásuvka (el. přípojka)
– 2× bodové světlo
– límec stánku (300 × 30 cm)
– připojení k internetu prostřednictvím bezdrátové sítě
Vstupy
– 2× vystavovatelský průkaz
– 2× pozvánka na nedělní slavnostní Zahajovací večer
– 1× parkovací karta B
Tisková propagace
– odborný příspěvek ve sborníku konference
– zápis do katalogu firem

Základní cena (Ceny jsou uvedeny bez DPH)

Zóna A

65 310 Kč

Zóna B

54 475 Kč

Zóna A

84 120 Kč

Zóna B

70 150 Kč

B. Nadstandardní typ (4 × 2 m)
Základní cena zahrnuje
Vybavení stánku (bez grafiky)
– 1× pult (50 × 100 × 100 cm)
– 1× kulatý stůl
– 3× židle
– 1× barová židle
– 1× odpadkový koš
– 2× trojzásuvka (el. přípojka)
– 4× bodové světlo
– 1× věšák do výstavního systému
– 2× regálová police R50
– shrnovací zamykací dveře
– límec stánku (400 × 30 cm)
– připojení k internetu prostřednictvím bezdrátové sítě
Vstupy
– 3× vystavovatelský průkaz
– 3× pozvánka na nedělní slavnostní Zahajovací večer
– 1× parkovací karta B
Tisková propagace
– odborný příspěvek ve sborníku konference
– zápis do katalogu firem

Základní cena (Ceny jsou uvedeny bez DPH)

Výstavní expozice
C. Typ prezentační místo (2 × 1 m)
Prezentační místa jsou umísťována po uzavření objednávek a s ohledem na rozmístění stánků, které jsou v tomto případě upřednostňovány. Nelze zde doobjednat další mobiliář ani rozšíření plochy stánku.

Základní cena zahrnuje
Vybavení stánku (bez grafiky)
– 1× pult (50 × 100 × 100 cm) s vnitřní policí
– 1× židle
– 1× trojzásuvka (el. přípojka)
– 1× bodové světlo
– bez límce
– připojení k internetu prostřednictvím bezdrátové sítě
Vstupy
– 1× vystavovatelský průkaz
– 1× pozvánka na nedělní slavnostní Zahajovací večer
– 1× parkovací karta B
Tisková propagace
– odborný příspěvek ve sborníku konference
– zápis do katalogu firem

Základní cena (Cena je uvedena bez DPH)

25 710 Kč

Doplňková nabídka k objednávce
Doobjednávka mobiliáře
(pouze k variantě Výstavní expozice A nebo B)
Atypický stánek
– Samostatná kalkulace dle specifikace objednatele
s ohledem na aktuál ní možnosti dodavatele.
Distribuce letáku/reklamního materiálu
1 ks reklamního letáku / 1 ks materiálu (reklamní předmět, katalog,
brožura) bude zařazen do materiálů, které účastníci akce obdrží
při příchodu. Specifikaci materiálů je nutno konzultovat před uzavřením objednávky s pořadatelem. Náklad 2000 ks.

Doobjednávka mobiliáře
(pouze k variantě Výstavní expozice A nebo B)

Cena

Pult 50 × 100 × 100 cm

500 Kč

Bodové světlo

300 Kč

Trojzásuvka (el. přípojka)

200 Kč

Židle

200 Kč

Barová židle

250 Kč

Stůl kulatý, Ø 60 cm

350 Kč

Stůl kulatý, Ø 80 cm

350 Kč

Stojan na prospekty

200 Kč

Stůl 80 × 80 cm

200 Kč

Vešák stojanový

200 Kč

Koberec / cena za m 2

130 Kč

Distribuce letáku /reklamního materiálu

9500 Kč
Ceny jsou uvedeny bez DPH

Plánky
Přízemí
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II. patro
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Vstupy
Vstupy dle uvedených podmínek lze doobjednat pouze v případě objednávky firemní prezentace formou přednášky nebo výstavní expozice.

Vystavovatelský průkaz/Firemní vstupenka

Vstupenka Gold (kompletní VIP vstup)

Zahrnuje vstup na konferenci, pozvánku na Společenský večer (pondělí), materiály ke konferenci. Dále obsahuje zajištění občerstvení a oběd/
obědový balíček. Elektronická vstupenka je registrována na jméno
vystavovatele/účastníka a je přenosná po dohodě s pořadatelem.

Zahrnuje vstup na přednášky konference a na uzavřená pracovní jednání v rámci doprovodných akcí, dále pozvánku na Zahajovací večer
(neděle) a pozvánku na Společenský večer (pondělí), materiály ke konferenci. Umožňuje využití zázemí ve VIP salonku s rautovým občerstvením po oba dny akce. V rámci GOLD vstupenky lze dále využít jednacích
prostor v celkové délce 3 hodin – po předchozí rezervaci. Pro držitele
Gold je zajištěno parkování po celou dobu trvání akce. Elektronickou
vstupenku je nutno registrovat a po registraci je již nepřenosná.

Vstupenka pro přednášejícího
Zahrnuje vstup po oba dny konference, pozvánku na Společenský
večer (pondělí), materiály ke konferenci. Dále obsahuje zajištění občerstvení a oběd/obědový balíček. Elektronická vstupenka je registrována
na jméno přednášejícího a je nepřenosná.

Pozvánka na nedělní Zahajovací večer
Pozvánka/Vstupenka na nedělní slavnostní večer s kulturním programem, spojený s předáváním ceny Český zavináč. Uzavřená akce je
prioritně určena VIP hostům a partnerům konference. Vzhledem k omezené kapacitě prostor bude počet vstupenek limitován.

Pro všechny účastníky konference je zajištěna MHD HK zdarma po předložení vstupenky, nebo kongresové karty.

Název

Základní cena

Vystavovatelský průkaz / Firemní vstupenka

1 900 Kč

Vstupenka pro přednášející

1 900 Kč

Vstupenka GOLD

21 066 Kč

Pozvánka na nedělní Zahajovací večer

1 900 Kč

Sleva 10 % na objednávky zaslané do 31. 1. 2022
Nedílnou součástí plnění jsou Všeobecné podmínky komerční prezentace platné pro rok 2022

Uveřejnění odborného příspěvku k tématu přednášky/
PR článek ve sborníku konference
K tématu každé objednané přednášky je možno dodat odborný příspěvek do
sborníku konference. Rozsah odborného článku není omezen, ale délka textu
může být po dohodě s redakcí krácena.
V případě zakoupení výstavního stánku je možné dodat PR článek, který bude
zařazen ve sborníku do samostatné sekce, rozsah tohoto článku je omezen na
max. jednu tiskovou stranu A4.
Sborník bude uveřejněn na webových stránkách konference a zůstane trvalou
součástí archivu na www.isss.cz.
Bližší informace v objednávkovém formuláři.

Zápis do katalogu firem
Uveřejnění loga, kontaktu a stručného představení objednavatele v katalogu
prezentujících firem. Katalog bude v tištěné podobě distribuován všem účastníkům konference a uveřejněn na webových stránkách akce před konferencí.
Poté zůstane trvalou součástí archivu na www.isss.cz.
Bližší informace v objednávkovém formuláři.

Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH

