
POPAI CE posouvá 
úroveň virtuálních  
seminářů výše. 
Buďte u toho i Vy. 
Možná jste si již všimli nového pojetí virtuálních seminářů, 
které POPAI CE pořádá v rámci celoročního odborného programu 
asociace. Semináře v nové reportážní formě přinášejí dokonalejší 
vhled do problematiky i vyšší přidanou hodnotu. Zahrnují 
rozhovory, záběry z reálného prostředí s ukázkami projektů, 
komentáře realizačních týmů i zadavatelů. Zde je malá ukázka 
z našich seminářů Best of in-store a Best of 3D. 

Zároveň poskytují skvělé možnosti propagace pro partnery těchto 
akcí, a to nejen během samotného programu, ale také v promo 
videích a v rámci sestřihů z akce, které jsou prezentovány na všech 
komunikačních kanálech POPAI. Budeme velmi rádi, pokud i Vy 
využijete této jedinečné příležitosti k dlouhodobé prezentaci Vaší 
společnosti v inovativní virtuální formě.

Podrobnou nabídku služeb pro partnery  
našich seminářů najdete na dalších stranách. 

https://www.youtube.com/watch?v=X_yKsnXAueM
https://www.youtube.com/watch?v=wY8yJ1HpPOA


Nabídka propagace  
hlavního partnera seminářů POPAI CE 
Cena: 25.000 Kč + DPH (za propagaci na jednom semináři)

Propagace hlavního partnera před datem konání semináře 
		Umístění top banneru na LinkedInu po dobu 1 měsíce.
		Informace o partnerství včetně umístění 

dominantního loga hlavního partnera 
 		v pozvánkách na seminář zasílaných na dtb odborné veřejnosti, 
 		na webu popai.cz + sociálních sítích 

(linkedin, youtube, instagram),
 		v elektronických newsletterech rozesílaných 

na dtb odborné veřejnosti,
 		v promo videu semináře.

Propagace hlavního partnera během semináře
		Zařazení promo videa partnera do programu semináře.
		Informace o partnerství prostřednictvím 

moderátora na úvod semináře.
		Dominantní logo hlavního partnera v úvodu a na závěr semináře. 

Propagace hlavního partnera po datu semináře
		Informace o partnerství v sestřihu – teaseru ze semináře: 

umístění dominantního loga hlavního partnera a informace 
o partnerství prostřednictvím moderátora. 

		Teaser prezentován na webu popai.cz, sociálních sítích, 
v elektronických newsletterech, a to dlouhodobě (každý 
seminář je následně zpracován na jednotlivé sekvence, které se 
postupně uvolňují veřejnosti zhruba v týdenním intervalu).

		Prezentující partner získá kompletní video ze své 
prezentace včetně záběrů ze zákulisí. 

Speciální sleva: partnerství semináře a POPAI DAY 
Pokud se hlavní partner semináře zároveň stane partnerem akce 
POPAI DAY, získá 20% slevu z partnerského poplatku pro obě akce. 



Nabídka propagace
partnera seminářů POPAI CE 
Cena: 10.000 Kč + DPH (za propagaci na jednom semináři)

Propagace partnera před datem konání semináře 
		Informace o partnerství včetně umístění loga partnera 
 	v pozvánkách na seminář zasílaných na dtb odborné veřejnosti, 
 		na webu popai.cz + sociálních sítích  

(linkedin, youtube, instagram),
 		v elektronických newsletterech rozesílaných  

na dtb odborné veřejnosti,
 	v promo videu semináře.

Propagace partnera během semináře
	Zařazení promo videa partnera do programu semináře.
		Informace o partnerství (moderátor)  

a logo partnera v úvodu semináře. 

Propagace partnera po datu semináře
		Informace o partnerství v sestřihu – teaseru ze semináře, 

který bude prezentován na webu popai.cz, sociálních sítích, 
v elektronických newsletterech, a to dlouhodobě (každý seminář 
je následně zpracován na jednotlivé sekvence, které se postupně 
uvolňují veřejnosti zhruba v týdenním intervalu).

		Prezentující partner získá kompletní video ze své prezentace 
včetně záběrů ze zákulisí. 
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