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V Praze dne 11.1.2021


Věc: EXPO 2020 DUBAJ - nabídka inzerce v Passport EXPO ČR


Vážení obchodní přátelé,


obracím se na Vás s informacemi z Kanceláře generálního komisaře a akční nabídkou Vaší reklamní prezentace v rámci EXPO 2020. Světová výstava EXPO 2020 (logo zůstává) byla odložena o jeden rok, nově se tedy bude konat v termínu od 1.10.2021 do 31.3.2022 v SAE v Dubaji, a to v návaznosti na celosvětovou pandemii COVID-19. Ústředním tématem je motto: „Connecting Minds, Creating Future“ a pavilon České republiky se bude nacházet v zóně „Sustainability“ na pozemku 2200 m2, plocha celého výstaviště činí 4,5 km2, na které se představí národní pavilony cca 190 zemí. Světové výstavy jsou atraktivními mezinárodními přehlídkami kultury, vědy a průmyslu jednotlivých zemí a za enormního zájmu veřejnosti se pořádají již více než 160 let.
KGK má v úmyslu prezentovat Českou republiku v souladu s koncepcí schválenou vládou ČR prostřednictvím zejména českých podnikatelských subjektů a jiných institucí v prostorách pavilonu ČR a dále v rámci vzájemných setkávání oficiálních vládních delegací i dalších společensko-kulturních akcí, kdy např. národní den „Czech Spring“ se odehraje 21. března 2022, viz CZEXPO NEWS 7.


Naše společnost, Dagonet, s. r. o., je „Partner české účasti na EXPO 2020/Official Partner of EXPO 2020 for Czech Republic“ a připravuje exkluzivní reklamní tištěné brožury – turistické průvodce ČR ve formě dárkových cestovních pasů – PASSPORT EXPO 2020, Dubai, UAE.


Nabízíme prostor pro Vaši reklamní prezentaci – celostránkovou inzerci v „Passport EXPO“:


Forma:	cestovní pas v anglickém jazyce - PASSPORT EXPO, I. vydání, 10 000 ks Obsah:	informace o ČR, Praze, národním pavilonu, Partnerech KGK, inzerce, fota Tech. data:	rozměry 90 x 125 mm (š x v), V1, obálka 350 g, tisk 4/4 CMYK, 40 stran
Distribuce:	Pavilon ČR – členové oficiálních státních delegací, obchodní partneři, návštěvníci…
Cena inzerce:   45 000 Kč + DPH


Účast České republiky na Všeobecné světové
výstavě je celonárodním marketingem na globálním fóru


Věřím, že Vás tato mimořádná forma Vaší prezentace zaujme a rád osobně projednám realizační detaily.
Děkuji, zdravím a předám či zašlu též vzorový pas.
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– PARTNER ČESKÉ ÚČASTI
       www.dagonet.cz 		     www.czexpo.com				
 Ing. Roman Jirásek, MBA

