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 Výročná odborná konferencia audit a bezpečnosť v IT –  

ABIT 2017 

 
Téma konferencie: 

Digitálna transformácia a jej dôsledky na informačnú bezpečnosť 

 
Informácie pre partnerov 

 
 

Na odbornej konferencii „ABIT 2017“, je možná aktívna účasť partnerov prostredníctvom 
sponzoringu. V prípade, že máte záujem stať sa partnerom, môžete svoj záujem o 
sponzorskú spoluprácu prejaviť zaslaním emailu na adresu: smetanova@isaca.sk. 
 
 
Ako partner si môžete vybrať jeden z nasledujúcich typov partnerstva: 
 
 

Typy partnerstva: 
 
 
1. Typ: Generálny partner 

 
 4x VIP vstup na konferenciu 

 Celoročné logo partnera na webovej stránke združenia 

 Logo partnera umiestnené na klubových večeroch organizovaných do nasledujúcej 
konferencii 

 Logo partnera na strane pozvánky informujúcej o konaní klubového večera 

 Možnosť usporiadať vlastný klubový večer 

 Odborné vystúpenie zástupcu spoločnosti v programe 

 Firemný reklamný stánok v priľahlých priestoroch (max. 2 m2) 

 Logo partnera v mediálnej reklame konferencie 

 Logo partnera na strane pozvánky informujúcej o konferencii 

 Premietanie loga spoločnosti alebo umiestnenie v konferenčnej miestnosti 

 Logo partnera v multimediálnej prezentácii počas prestávok konferencie 

 Logo partnera na prezentačných materiáloch konferencie  

 Možnosť rozdávania marketingových materiálov 

 
 
Poplatok:  3100,- EUR  
zľava pri podpise zmluvy do 31.1.2017, poplatok 2500,- EUR 
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2. Typ: Hlavný partner 

 
 3x VIP vstup na konferenciu 

 Možnosť usporiadať vlastný klubový večer 

 Odborné vystúpenie zástupcu spoločnosti v programe 

 Firemný reklamný stánok v priľahlých priestoroch (max. 2 m2) 

 Logo partnera v mediálnej reklame konferencie 

 Logo partnera na strane pozvánky informujúcej o konferencii 

 Premietanie loga spoločnosti alebo umiestnenie v konferenčnej miestnosti 

 Logo partnera v multimediálnej prezentácii počas prestávok konferencie 

 Logo partnera na prezentačných materiáloch konferencie  

 Možnosť rozdávania marketingových materiálov 
 

Poplatok: 1800,-  EUR 
zľava pri podpise zmluvy do 31.1.2017, poplatok 1500,- EUR 

 
3. Typ: Partner 

 
 2x VIP vstup na konferenciu 

 Logo partnera v mediálnej reklame konferencie 

 Logo partnera na strane pozvánky informujúcej o konferencii 

 Premietanie loga spoločnosti alebo umiestnenie v konferenčnej miestnosti 

 Logo partnera v multimediálnej prezentácii počas prestávok konferencie 

 Logo partnera na prezentačných materiáloch konferencie  

 Možnosť rozdávania marketingových materiálov 

 
Poplatok 1000,- EUR  
zľava pri podpise zmluvy do 31.1.2017, poplatok 800,- EUR 

 
4. Typ: Mediálny partner 
 

Záväzok – medializácia podujatia 
 

 Možnosť rozdávania mediálnych propagačných materiálov 

 Premietanie loga partnera alebo umiestnenie v konferenčnej miestnosti 

 Umiestnenie loga partnera na propagačných materiáloch podujatia 

 Logo partnera v pozvánke informujúcej o konferencii 

 Logo partnera v multimediálnej prezentácii prezentovanej počas prestávok 
konferencie 

 
Programový koncept celého podujatia bude dostupný na : www.isaca.sk 

 
V prípade ďalších dotazov kontaktujte: Bc. Ingrid Smetanová, 
smetanova@isaca.sk     


