
IT GALA 2016 

 

 

piatok, 3. júna 2016 

Vážený pán riaditeľ,      

 

dovoľte nám, aby sme Vás touto cestou informovali o pokračovaní prestížneho 

výročného podujatia komunity priemyslu informačných technológií a telekomunikácií 

na Slovensku. Slávnostný večer IT GALA, spojený s odovzdávaním ocenení IT Firma, IT 

Osobnosť, IT Projekt a IT Produkt roka 2016, plánujeme usporiadať 12. októbra 

2016  v Starej tržnici. Účasť na podujatí prisľúbil aj prezident Slovenskej republiky, 

pán Andrej Kiska.  

Privítali by sme, keby ste prijali ponuku partnerstva a podporili tak organizáciu 

prestížneho výročného stretnutia komunity IT priemyslu na Slovensku. 

 

Viac informácií o podujatií: www.itgala.sk 

Prosíme Vás o vyjadrenie k ponuke partnerstva do 17. Júna 2016.  

 

 

Tešíme sa na spoluprácu a stretnutie s Vami.  

S pozdravom 

 

  
 
 
 
 
Martin Drobný          
CEO  
 

         
Kladnianska 60         
821 05 Bratislava         
tel.: +421 2 4342 0956        
mail: mdrobny@dvnet.sk        
web: www.itgala.sk   
    

http://www.itgala.sk/
mailto:mdrobny@dvnet.sk
http://www.itgala.sk/


MOŽNOSTI PARTNERSTVA 
Radi by sme Vám predstavili možnosti partnerstva na tomto projekte. Ponuku sme rozdelili 
do viacerých kategórií: 
 
 
 
1: ZLATÝ REKLAMNÝ PARTNER   
 Cena partnerstva:    5 000 Eur 

Prezentácia partnera:  najsilnejšia medializácia, zvýraznené logo v celej 
kampani, na pozvánke a v mieste podujatia 

 Hodnota medializácie:   100 000 Eur   
 Vstupenky:     24 ks  
   
 
 
2: STRIEBORNÝ REKLAMNÝ PARTNER 
 Cena partnerstva:    2 000 Eur      

Prezentácia partnera: logo v printovej inzertnej kampani, na pozvánke 
a v podujatia 

 Hodnota medializácie:   50 000 Eur   
 Vstupenky:     10 ks   
   
 
 
3: BRONZOVÝ REKLAMNÝ PARTNER     
 Cena partnerstva:    500 Eur   

Prezentácia partnera:  názov firmy na spoločnej tabuli v a v mieste 
podujatia  

Hodnota medializácie:  5 000 Eur   
 Vstupenky:     2 ks   
   
 
 
SAMOSTATNÉ VSTUPENKY 
Existuje  možnosť kúpiť si aj samostatné vstupenky. Cena vstupenky na slávnostný večer IT 
Gala je 180 Eur. 
 
 
KONTAKT: Ing. Ľudmila Gebauerová, lgebauerova@dvnet.sk                        

 
Digital Visions     
Kladnianska 60 
821 05 Bratislava 
 
Mobil: 0903 223 621 
Tel.: +421 2 4342 0956 

 
 
 
 

mailto:lgebauerova@dvnet.sk


OBSAH MEDIÁLNEHO PLNENIA 
V rámci medializácie získava partner priestor na prezentáciu svojej spoločnosti podľa typu 
partnerstva, ako uvádza nižšie uvedená tabuľka. Pri mediálnej kampani platí zásada, že zlatí 
reklamní partneri majú dvakrát väčšie logá v porovnaní so striebornými partnermi a bronzoví 
partneri sú uvádzaní obchodným názvom svojich spoločností. V celej kampani sú partneri 
vždy označovaní podľa typu partnerstva ako zlatí, strieborní, alebo bronzoví partneri. 
 
 
 
 
 Zlatý  

reklamný partner 
Strieborný  
reklamný partner 

Bronzový  
reklamný partner 

MEDIÁLNA 
HODNOTA: 

100 000 eur 50 000 eur 5 000 eur 

TV 
Logo v televíznom spote, 
označené ako "zlatí 
partneri" 

  

PRINT 
Logo v printovej inzercii a 
na pozvánkach 
k podujatiu 

Logo v printovej inzercii a 
na pozvánkach 
k podujatiu 

 

BANNEROVÁ 
KAMPAŇ 

Logo v banneroch 
podujatia na webových 
stránkach 

  

WEB ITGALA.SK 
Logo na webovej stránke 
podujatia 

Logo na webovej stránke 
podujatia 

Názov spoločnosti 
uvedený v sekcii partneri 
na webovej stránke 
podujatia 

TLAČOVÉ SPRÁVY 
Názov spoločnosti 
uvedený v tlačových 
správach 

Názov spoločnosti 
uvedený v tlačových 
správach 

Názov spoločnosti 
uvedený v tlačových 
správach 

OOH 
Logo v billboardovej 
kampani 

Logo v billboardovej 
kampani  

EVENT 
Logo v priestoroch 
podujatia a na 
prezentáciách 

Logo v priestoroch 
podujatia a na 
prezentáciách 

Názov spoločnosti 
uvedený na tabuliach 
a prezentáciách v mieste 
konania podujatia 

VSTUPENKY 24 ks   10 ks   2 ks  

 


