
 

 

 
 

KARIÉRNÍ DEN MENDELU 2018 – BALÍČEK SLUŽEB 
Termín konání: 14. března 2018, 9 – 15 hodin 

Místo konání: Mendelova univerzita v Brně, budova Q, Zemědělská 1, 613 00 
 

Účastí na Kariérním dni MENDELU 2018 získá společnost následující BALÍČEK SLUŽEB: 

• Pronájem jedné výstavní plochy dle vlastního výběru v termínu konání akce (včetně 
elektřiny a wifi připojení) dle níže uvedeného ceníku služeb. 

• Oběd pro dva zástupce Vaší společnosti a catering po celý den.  

• Jedno vyhrazené parkovací místo v areálu univerzity po dobu trvání akce. 

• A další služby neobsažené v podpoře firem hrazené z projektu. 
 
Ceník služeb: 
 • Nadstandardní výstavní plocha - délka od 1,5 m do 3 m - vlastní pult: 5 700 Kč 
 • Výstavní plocha - délka 1,5 m, s výstavním pultem (103x53x110cm): 4 200 Kč 
 • Výstavní plocha - délka 1,5 m, s výstavním pultem (75x40x120cm): 4 000 Kč 
 • Výstavní plocha - délka 1,5 m - vlastní pult: 3 700 Kč 
 • Občerstvení pro 3. a každého dalšího zástupce vystavovatele:    300 Kč 

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH. 
Součástí přihlášky na akci je i vyjádření souhlasu s Obchodními podmínkami.   
 
Podpora firem, která je hrazena z projektu OP3V Konkurenceschopný absolvent Mendelovy 
univerzity v Brně (CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002365): 
 

• Komplexní organizační zajištění akce. 

• Prezentace Vaší společnosti na webových stránkách MENDELU (logo společnosti 
a odkaz na webové stránky) a na Facebooku. 

• Zveřejnění loga Vaší společnosti na propagačních tiskových materiálech. 

• Prezentace Vaší společnosti v Katalogu účastníků, který bude distribuován všem 
návštěvníkům akce. 

 
Registrace na Kariérní den MENDELU 2018 bude zahájena dne 8. ledna 2018.  
V případě zájmu o účast na této akci prosíme o vyplnění závazné přihlášky a zaslání 
požadovaných příloh na webových stránkách http://kariera.mendelu.cz/prihlaska nejpozději 
do 16. února 2018. 
Bližší informace o Kariérním dni MENDELU 2018 naleznete na webových stránkách 
http://kariera.mendelu.cz/o-kariernim-dni nebo nás kontaktujte na e-mailové adrese 
karierniden@mendelu.cz.  
 
Těšíme se na spolupráci s Vámi. 
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