
Organizátor: soustava.afpconference.com

ročník odborné konference

Elektrizační soustava 2018
Rozvoj, obnova a údržba sítí a stanic zvn, vvn a vn

Strategie a investiční plány

7. - 8. 6. 2018, Hotel Zámek Valeč

10.



10. mezinárodní odborná konference Elektrizační soustava 2018

ZÁKLADNÍ INFORMACE

název konference:  Elektrizační soustava 2018

podtitul:                   Rozvoj, obnova a údržba sítí a stanic zvn, vvn a vn,

strategie a investiční plány

periodicita:               roční, 10. ročník konference

datum:                       7. – 8. 6. 2018

místo konání:           Hotel Zámek Valeč, www.hotel-valec.cz

jazyk konference:    ČJ

konferenční web:     soustava.afpconference.com

konferenční web: AF POWER agency a. s., www.afpower.cz, 

člen skupiny COM4IN, www.com4in.cz

mediální partner: časopis All for Power, www.allforpower.cz

TÉMATA

›     strategie a investiční plány ČEPS
›     strategie a investiční plány distribučních společností
›     technologie
›     zahraniční případové studie
›     globální trendy v energetice

CÍLOVÁ SKUPINA

›     provozovatelé přenosové soustavy a distribuční soustav
›     investoři
›     veřejná a státní správa
›     finanční instituce
›     právníci
›     konzultanti
›     inženýring, projekce
›     dodavatelé

21 PARTNERŮ V ROCE 2017

POČET ÚČASTNÍKŮ V ROCE  2017

123
ostatní 20 % provozovatelé 10 %

dodavatelé 70 %

ČEPS
SKUPINA ČEZ
PRE Distribuce
OSC
ABB
asseco solutions
Bentley
Bohemia Muller
EGEM
Elektrotrans
el-insta

Energon
ETD Transformátory
MEGA
Odem Group
Omexom
SAG Elektrovod
TECHNODAT Elektro
Testo
SDIC
ČAOK



loňská konference v číslech

123 účastníků





16 přednášejících

loňská konference v číslech

Andrejčák Michal, ABB s.r.o.
Fritschka Josef, výkonný ředitel, 
TECHNODAT Elektro, s. r. o.
Hrbek Jiří, ředitel sekce 
Správa energetického majetku, ČEPS, a. s.  
Hruška Zdeněk, vedoucí oddělení 
Rozvoj a připojování k PS, ČEPS, a. s.
Kohout Lubomír, generální ředitel, 
ETD TRANSFORMÁTORY a.s.
Lang Petr, E.ON Distribuce, a. s.
Malatinský Tomáš, generální ředitel, 
SAG Elektrovod, a. s.
Mamula Ondřej, Atos IT Solutions and Services, s.r.o.
Patočka Ondřej, Corporate Account Manager, 
Bentley Systems ČR s.r.o.
Schmidt Karel, vedoucí oddělení 
Správa rozvodných zařízení, PREdistribuce, a. s.
Šolc Pavel, člen představenstva, 
ČEZ Distribuce, a. s.
Valečka Milan, technický ředitel, 
ETD TRANSFORMÁTORY a.s.
Vavro Luboš, PREdistribuce, a. s.
Vnouček Svatopluk, ředitel sekce 
Rozvoj a technická koncepce PS, ČEPS, a. s.
Zajačik Milan, ČEZ Distribuce, a. s.
Zeman Filip, Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.
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Pozn.: Rozsah sponzoringu je možné po vzájemné diskusi upravit. Ceny jsou uvedeny bez DPH (21 %).

Benefits / plnění Zlatý (generální)
Partner Stříbrný Partner Bronzový Partner Partner

Cena 7 000 € 4 500 € 2 750 € 1 750 €

Umístění loga na konferenčním webu    

Volné registrace 6 4 3 2

Umístění loga na konferenci (reklamní bannery) 
(označen jako GP)


(označen jako GP)


(označen jako GP)



Umístění loga na konferenčních složkách 
(označen jako GP)


(označen jako GP)


(označen jako GP)



Výstavní prostor - na základě osobního jednání

Možnost distribuce firemních materiálů v prostorách konference   

Vkládaná reklama do konferenčních složek   

Sponzorování oběda - jmenovité uvedení hostitele + umístění loga 

Sponzorování přestávek na kávu - jmenovité uvedení hostitele + umístění loga  

Sponzorování cocktail party - jmenovité uvedení hostitele + umístění loga 

Přednáška v oficiálním programu - na základě osobního jednání

Seznam účastníků    



víno, cimbál, 
raut a networking



KONTAKTY:

PROGRAM KONFERENCE:
Norbert Tuša, manažer konference
email: norbert.tusa@afpower.cz, tel.: +420 775 337 900

SPONZORING/PARTNERSTVÍ:
Lukáš Malínský, obchodní ředitel, email: lukas.malinsky@afpower.cz, tel.: +420 608 855 913
Bohumil Kollár, obchodní oddělení, email: bohumil.kollar@afpower.cz, tel.: +420 776 107 922

VÝSTAVA:
Ondřej Zavadil, Project Manager
email: ondrej.zavadil@afpower.cz, tel.: +420 774 413 722


