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Soutěž patří mezi nejprestižnější události oboru marketing at-retail. 
Prezentuje nejnovější prostředky in-store komunikace, systémy 
podpory prodeje, podpůrné propagační nástroje, integrované 
in-store kampaně a zahrnuje samostatné soutěžní kategorie pro 
projekty digitální komunikace a pro reklamní dárky v místě prodeje. 
Celoroční mediální kampaň soutěže a soutěžní expozice zviditelňují 
pro širokou odbornou veřejnost nejlepší realizace roční tvorby 
v oboru komunikace v prodejních místech. Soutěž je zakončena 
společenským večerem s předáním cen vítězům soutěže.

Středoevropská kancelář POPAI  
pořádá další ročník mezinárodní  
oborové soutěže POPAI AWARDS  
o nejlepší prostředky komunikace  
a reklamy v prodejních místech.
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Struktura účastníků minulých ročníků  
konference POPAI FÓRUM v letech 2009 až 2019
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Konference s mezinárodní účastí 
o vývoji, perspektivách i výzvách 
oboru marketingové komunikace 
v místě prodeje. Program konference 
přináší nová řešení, konkrétní 
případové studie pro vyšší úspěšnost 
projektů v in-store a v dalších místech 
komunikace se spotřebiteli. Nabízí 
také jedinečnou příležitost k diskuzi se 
zástupci významných maloobchodních 
společností a zadavatelů reklamy 
v rámci diskusních panelů o aktuálních, 
ožehavých tématech tohoto oboru.



POPAI DAY 2020

SPOLEČENSKÝ VEČER
Slavnostní ceremoniál s vyhlášením 
výsledků letošního ročníku  
soutěží POPAI AWARDS,  
Hvězda 3D reklamy  
a POPAI STUDENT AWARD. 

Účast řady osobností  
ze světa obchodu a marketingu. 

Výjimečná příležitost  
pro neformální networking.



 Generální partner
 Hlavní partner
 Partner
 Sponzor
 Vystavovatel

  Tato mezinárodní akce je již tradičně vysoce hodnocenou a vyhledávanou 
odbornou akcí, které se účastní významní zadavatelé reklamy, zástupci 
maloobchodních společností, osobnosti z oblasti retailu a marketingu.

  Nabízí řadu možností pro prezentaci a posílení image firmy, propagaci 
jejích produktů a služeb v rozsáhlé komunikační kampani v médiích 
a v místě konání akce.

  Je mimořádnou událostí pro navázání nových obchodních 
a společenských kontaktů.

  POPAI DAY doprovází značný zájem o účast. Loňský ročník POPAI  
DAY 2019 navštívilo celkem včetně společenského večera více jak  
700 zástupců odborné veřejnosti – top a střední management výrobců 
značkových výrobků, zástupci obchodních společností, management 
marketingových a reklamních agentur, zástupci výrobců a dodavatelů 
prostředků in-store komunikace, zástupci odborných médií a škol.
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PROČ BÝT PARTNEREM AKCE

Nabídka propagačních služeb
pro partnery akce

KATEGORIE PARTNERSTVÍ



MEDIÁLNÍ PREZENTACE
Informace o generálním partnerství během celé komunikační kampaně akce
		v odborných časopisech a médiích prostřednictvím článků a tiskových informací,
		v elektronických newsletterech,
		na www stránkách POPAI CE včetně hyperlinku na webové stránky partnera,
		v zahraničí prostřednictvím celosvětové sítě POPAI,
		v hlavních prezentačních materiálech akce,
		jmenovité poděkování generálnímu partnerovi  

na úvod konference a společenského večera.

Nabídka propagačních materiálů účastníkům akce
		předání propagačních předmětů účastníkům akce,
		vložení propagačních tiskovin do prezentačních materiálů akce,
		možnost prezentace v místě konání akce prostřednictvím  

propagačního stánku (rozměry 2 x 4 m2),
		distribuce propagačních materiálů generálního partnera  

na dalších akcích POPAI CE pořádaných v průběhu roku,
		umístění roll-upu v místě konání akce. 

Umístění dominantního loga
		v místě konání akce (na prezentačních panelech,  

promítání loga v konferenčním sále a během společenského večera,
		v nabídkových materiálech akce,
		na www stránkách POPAI CE včetně hyperlinku  

na webové stránky generálního partnera,
		v hlavních prezentačních materiálech akce,
		ve sborníku akce,
		na pozvánce na společenský večer.

DALŠÍ SLUŽBY PRO GENERÁLNÍHO PARTNERA
		3 čestné vstupenky na akci zdarma pro zástupce generálního partnera
 (vstupenka zahrnuje účast na konferenci a společenském večeru),
		10 pozvánek na společenský večer akce,
		vystoupení generálního partnera v rámci programu společenského večera,
		databáze účastníků konference POPAI FÓRUM 2020.
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GENERÁLNÍ PARTNER
Cena: 120 000 Kč



MEDIÁLNÍ PREZENTACE
Informace o hlavním partnerství během  
celé komunikační kampaně akce
		v odborných časopisech a médiích  

prostřednictvím článků a tiskových informací,
		v elektronických newsletterech,
		na www stránkách POPAI CE včetně hyperlinku  

na webové stránky partnera,
		v zahraničí prostřednictvím celosvětové sítě POPAI,
		v hlavních prezentačních materiálech akce,
		jmenovité poděkování hlavnímu partnerovi na úvod konference 

a společenského večera.

Nabídka propagačních materiálů účastníkům akce
		předání propagačních předmětů účastníkům akce,
		vložení propagačních tiskovin do prezentačních materiálů akce,
		možnost prezentace v místě konání akce  

prostřednictvím propagačního stánku (rozměry 2 x 3 m2),
		umístění roll-upu v místě konání akce. 

Umístění dominantního loga
		v místě konání akce (na prezentačních panelech, promítání loga 

v konferenčním sále a během společenského večera),
		v nabídkových materiálech akce,
		na www stránkách POPAI CE včetně hyperlinku  

na webové stránky hlavního partnera,
		v hlavních prezentačních materiálech akce,
		ve sborníku akce,
		na pozvánce na společenský večer.

DALŠÍ SLUŽBY PRO HLAVNÍHO PARTNERA
		2 čestné vstupenky na akci zdarma pro zástupce hlavního partnera 

(vstupenka zahrnuje účast na konferenci a společenském večeru),
		5 pozvánek na společenský večer akce,
		databáze účastníků konference POPAI FÓRUM 2020.
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HLAVNÍ PARTNER
Cena: 70 000 Kč



MEDIÁLNÍ PREZENTACE
Informace o partnerství během  
celé komunikační kampaně akce
		v odborných časopisech a médiích prostřednictvím článků 

a tiskových informací,
		v elektronických newsletterech,
		na www stránkách POPAI CE včetně hyperlinku  

na webové stránky partnera,
		v zahraničí prostřednictvím celosvětové sítě POPAI,
		v hlavních prezentačních materiálech akce,
		poděkování partnerovi na úvod společenského večera

Nabídka propagačních materiálů účastníkům akce
		předání propagačních tiskovin účastníkům akce.

Umístění loga partnera
		v místě konání akce (na prezentačních panelech, promítání loga 

v konferenčním sále a během společenského večera),
		v nabídkových materiálech akce,
		na www stránkách POPAI CE včetně hyperlinku na webové 

stránky partnera,
		v hlavních prezentačních materiálech akce,
		ve sborníku akce,
		na pozvánce na společenský večer.

DALŠÍ SLUŽBY PRO PARTNERA
		1 čestná vstupenka na akci zdarma pro zástupce partnera 

(vstupenka zahrnuje účast na konferenci a společenském večeru),
		3 pozvánky na společenský večer,
		seznam účastníků konference POPAI FÓRUM 2020
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PARTNER
Cena: 40 000 Kč



		Prezentace v místě konání akce prostřednictvím propagačního stánku  
dle dohody s pořadatelem akce (rozměry 2 x 2 m2),

		1 pozvánka na společenský večer.

MEDIÁLNÍ PREZENTACE
Informace o sponzorovi během celé komunikační kampaně akce
	v odborných časopisech a médiích prostřednictvím článků a tiskových informací,
	v elektronických newsletterech,
	na www stránkách POPAI CE včetně hyperlinku na webové stránky sponzora,
	v zahraničí prostřednictvím celosvětové sítě POPAI,
	v hlavních prezentačních materiálech akce.

Umístění loga sponzora
		v místě konání akce (na prezentačních panelech,  

promítání loga v konferenčním sále a během společenského večera),
	v nabídkových materiálech akce,
		na www stránkách POPAI CE včetně hyperlinku na webové stránky sponzora,
		v hlavních prezentačních materiálech akce,
		ve sborníku akce,
		na pozvánce na společenský večer.

DALŠÍ SLUŽBY PRO SPONZORA
		nabídka propagačních tiskovin účastníkům akce,
			1 čestná vstupenka na akci zdarma pro zástupce sponzora  

(vstupenka zahrnuje účast na konferenci a společenském večeru),
		1 pozvánka na společenský večer.
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SPONZOR
Cena: 25 000 Kč

VYSTAVOVATEL
Cena: 12 000 Kč

Poplatky jsou uvedeny bez DPH.
Členům POPAI CE je v rámci členských výhod poskytnuta sleva,
která činí 25 % z partnerského / sponzorského poplatku.
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