NABÍDKA PARTNERSKÉ SPOLUPRÁCE SE SOLÁRNÍ ASOCIACÍ 2022
V rámci partnerské spolupráce nabízíme níže uvedené možnosti propagace vaší společnosti, spolku nebo
organizace, případně se s vámi dohodneme na individuálních podmínkách, které budou vyhovovat vašim
potřebám.
1. ZLATÉ PARTNERSTVÍ
Nabídka dlouhodobé spolupráce obsahuje:
• 2x možnost přednášky na odborných seminářích / webinářích asociace (40–200 účastníků)
• Prezentace informace o partnerství v newsletteru rozesílaném členům a příznivcům asociace (cca 5500
příjemců)
• 3x nekomerční PR článek v informačních materiálech asociace: Newsletter (cca 5500 příjemců/ 1 x
měsíčně), Aktualita (cca 5500 příjemců/ 1 x týdně) a homepage webu Solární asociace a případné
zveřejnění na sociálních sítích Solární asociace: Facebook (cca. 370 sledujících), LinkedIn (cca. 660
sledujících), Twitter, Instagram
• Účast na neformálních setkání členů asociace pro 2 osoby zdarma
• Umístění reklamního banneru společnosti na domovské stránce www.solarniasociace.cz
• Distribuce prezentačních materiálů společnosti na akcích pořádaných asociací
• Společné mediální výstupy, spolupráce na společných stanoviscích – asociace Vám může pomoci
s medializací v konkrétních kauzách (mediální spolupráce je založena na individuální domluvě a bude
stanovena na základě osobní schůzky).
• Prezentace loga společnosti na domovské stránce www.solarniasociace.cz a v sekci Naši partneři
• Zveřejnění loga společnosti v každém newsletteru a aktualitě
• Zveřejnění loga a informace o partnerství ve výroční zprávě asociace a dalších publikacích Solární
asociace
• Umístění roll upu společnosti na informačních seminářích pořádaných pro členy asociace
• Umístění prezentačních materiálů v sídle Solární asociace
Cena 60.000,- Kč/rok

2. STŘÍBRNÉ PARTNERSTVÍ
Nabídka dlouhodobé spolupráce obsahuje:
• Prezentace informace o partnerství v newsletteru či aktualitě rozesílaných členům a příznivcům asociace
(cca 5500 příjemců)
• 1x nekomerční PR článek v informačních materiálech asociace: Newsletter (cca 5500 příjemců/ 1 x
měsíčně), Aktualita (cca 5500 příjemců/ 1 x týdně) a homepage webu Solární asociace a případné
zveřejnění na sociálních sítích Solární asociace: Facebook (cca. 370 sledujících), LinkedIn (cca. 660
sledujících), Twitter, Instagram
• Prezentace loga společnosti na homepage www.solarniasociace.cz a v sekci naši partneři
• Distribuce prezentačních materiálů společnosti na akcích pořádaných asociací
• Zveřejnění loga a informace o partnerství ve výroční zprávě asociace
• Umístění roll up společnosti na informačních seminářích pořádaných pro členy asociace
• Umístění prezentačních materiálů v sídle Solární asociace
Cena 40.000,- Kč/rok

NABÍDKA JEDNORÁZOVÉ PROPAGACE
ČLEN SOLÁRNÍ ASOCIACE

NEČLEN

12 000 Kč
4 000 Kč

15 000 Kč
5 000 Kč

ČLEN SOLÁRNÍ ASOCIACE

NEČLEN

6 400 Kč

8 000 Kč

4 000 Kč

5 000 Kč

1 000 Kč

3 000 Kč

4 000 Kč

5 000 Kč

ČLEN SOLÁRNÍ ASOCIACE

NEČLEN

13 000 Kč

20 000 Kč

5 000 Kč

8 000 Kč

ČLEN SOLÁRNÍ ASOCIACE

NEČLEN

Zařazení do mapy doporučených servisních a instalačních
firem (podpořeno reklamní kampaní na Googlu; podmínkou
je schválení zařazení firmy týmem pro kvalitu kontroly Solární
asociace)

ZDARMA

Pouze pro členy

Balíček služeb pro servisní a instalační společnosti
• umístění roll-upu na akcích Solární asociace
• banner na homepage www.solarniasociace.cz po dobu
2 měsíců
• možnosti prezentace služeb na semináři Solární asociace
• PR článek v newsletteru

25 000 Kč

Pouze pro členy

PREZENTACE SPOLEČNOSTI NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH
Banner na homepage včetně krátkého PR článku s odkazem
na banner (rozměr 300 x 300 px) - 2 měsíce
Logo společnosti na homepage www.solarniasociace.cz
PR ČLÁNKY NEWSLETTER / AKTUALITA/ SOCIÁLNÍ SÍTĚ
Umístění PR článku v newsletteru a na homepage
www.solarniasociace.cz (vždy konec měsíce)
Umístění krátké zprávy do aktuality s možností odkazu na
stránky společnosti (1 x týdně, cca 5500 kontaktů)
Inzerce volných pracovních míst v oboru OZE v Aktualitách
a na webu Solární asociace (1 měsíc)
Jednorázové zveřejnění PR článku/příspěvku na sociálních
sítích Solární asociace (Facebook, Twitter, LinkedIn,
Instagram)
KOMERČNÍ PREZENTACE NA ODBORNÉM
SEMINÁŘI/WEBINÁŘI
Prezentační mix:
• možnost přednášky a prezentace služeb na
semináři/webináři (15–20 minut)
• umístění roll upu / banneru
• logo společnosti uvedené na pozvánce
• dodání seznamu účastníků
Blesková komerční prezentace
• 3 minuty/3 slidy
• blesková prezentace před a po přestávce na semináři /
webináři
NABÍDKA PRO SERVISNÍ A INSTALAČNÍ SPOLEČNOSTI

PODMÍNKY SPOLUPRÁCE
Nabídka jednorázové propagace není podmíněna členstvím v Solární asociaci (až na uvedené výjimky)
Pro úspěšné splnění podmínek propagační spolupráce je nutné, aby byly veškeré propagační materiály
partnera dodány v této podobě a v dohodnutém čase:
• Banner v rozměru 300x300px
• Logo partnera v křivkách
• Informační podklady o partnerovi v požadovaném rozsahu

• Tiskové propagační materiály nejpozději den před konáním akce a v počtu, který pokryje požadavky
partnera
• Roll up a jiné prezentační materiály nejpozději den před konáním akce do kanceláře asociace na adresu
asociace: Solární asociace, Drtinova 557/10, Praha 5
KONTAKTNÍ OSOBA
Mgr. Petra Písková
tel. 774 695 620
E-mail: petra.piskova@solarniasociace.cz
sekretariat@solarniasociace.cz

