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KONFERENCE | PREZENČNĚ | ONLINE

V PVA EXPO PRAHA V LETŇANECH 
V RÁMCI 33. MEZINÁRODNÍHO VELETRHU FOR ARCH

CESTA K TRVALE UDRŽITELNÉMU STAVEBNICTVÍ
MODERUJE MICHALA HERGETOVÁ

UDRŽITELNÉ STAVEBNICTVÍ 
– KOMBINOVANÉ STAVBY

Ukázka reálné možnosti výměny 
běžně používaných materiálů v konstrukci budovy,  

za materiály z obnovitelných surovin se snížením uhlíkové stopy.

ZAHRANIČNÍ REALIZACE 
A POUŽITÉ TECHNOLOGIE

Progresivní technologické postupy,  
udržitelná architektura,  

obnovitelné lokální materiály a inspirativní příklady 
realizací z mezinárodní scény.  

ZELENÉ FINANCOVÁNÍ
Šance nebo brzda 

pro podnikání v developmentu a stavebnictví?

LEGISLATIVNÍ LIMITY
Příklady z praxe a doporučení pro nutné změny.

DISKUSE S POLITIKY A NÁVRHY ŘEŠENÍ

KOMBINOVANÉ 
STAVBY

WWW.KOMBINOVANESTAVBY.CZ

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:GENERÁLNÍ 
PARTNER:

PARTNEŘI:SPECIÁLNÍ PARTNER:ZÁŠTITY:



NABÍDKA PARTNERSTVÍ
GENERÁLNÍ PARTNER
– účast v panelové diskusi*
– logo v rámci online stream přenosu – min. 6x opakování
–  logo v banneru na webu  

Svazu podnikatelů ve stavebnictví, SEKURKON s.r.o., KONSTRUKCE Media, s.r.o. 
(po dobu 14 dnů před konáním konference)

– logo na velkoplošné obrazovce
– jmenování moderátorem
– logo na pozvánkách na stream přenos
– logo ve videozáznamu po akci (dostupné na youtube)
– logo v inzerci konference v časopise KONSTRUKCE
– logo na webových stránkách konference 
– prezentační stánek ve foyer
– roll-up ve foyer
– 6x vstup zdarma (na jednání konference)

HLAVNÍ PARTNER
– účast v panelové diskusi*
– logo v rámci online stream přenosu – min. 3x opakování
– logo na velkoplošné obrazovce
– jmenování moderátorem
– logo na pozvánkách na stream přenos
– logo ve videozáznamu po akci (dostupné na youtube)
– logo na webových stránkách konference 
– prezentační stánek ve foyer
– roll-up ve foyer
– 4x vstup zdarma (na jednání konference)

SPECIÁLNÍ PARTNER
– účast v panelové diskusi*
– logo v rámci online stream přenosu – min. 2x opakování
– logo na velkoplošné obrazovce
– jmenování moderátorem
– logo na pozvánkách na stream přenos
– logo ve videozáznamu po akci (dostupné na youtube)
– logo na webových stránkách konference
– 3x vstup zdarma (na jednání konference)

PARTNER – 50 000 Kč
– logo v rámci online stream přenosu – min. 1x opakování
– logo na velkoplošné obrazovce
– logo na pozvánkách na stream přenos
– logo ve videozáznamu po akci (dostupné na youtube)
– logo na webových stránkách konference
– 2x vstup zdarma (na jednání konference)

*  případná prezentace v programu, max. délka 10 minut, 
podléhá schválení odborné komise přípravného výboru

Změna programu vyhrazena

REGISTRACE NA
WWW.KOMBINOVANESTAVBY.CZ

VLOŽNÉ
PREZENČNÍ ÚČASTNÍK 4.900,–

ONLINE ÚČASTNÍK 990,–

Ceny v Kč, 
k uvedeným cenám bude 

připočtena DPH.

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:GENERÁLNÍ 
PARTNER:

PARTNEŘI:SPECIÁLNÍ PARTNER:ZÁŠTITY:


