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Institut pro politiku a
společnost zkvalitňuje
společenské prostředí skrze
profesionální platformy, jako
jsou debaty, pracovní snídaně,
kulaté stoly nebo mezinárodní
konference. Jsme přesvědčeni,
že otevřená odborná diskuze
vede k poznání podstaty a
příčin jednotlivých problémů,
které jsou předpokladem
jakéhokoli úspěšného řešení
současné společnosti.
Institut se zaměřuje na celou
řadu oblastí a témat od
zahraniční a bezpečnostní
politiky, urbanismu,
digitalizace, práva, zemědělství,
ekonomiky až po českou
politiku.
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„TÍM, ŽE UČÍME JINÉ,
UČÍME SEBE.“
Senneca

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení partneři,
v letošním roce jsme pro Vás
připravili zajímavou nabídku
sponzorské a partnerské spolupráce.
V roce 2018 plánujeme řadu
veřejných
debat, pracovních snídaní,
kulatých stolů nebo významných
mezinárodních konferencí
a Vy u toho můžete být
společně s námi.
V rámci těchto akcí Vám nabízíme
exkluzivní příležitost k prezentaci
společnosti a zároveň možnost
podpory smysluplného projektu.
Jednotlivé nabídky partnerství
a sponzorství naleznete na
následující stránkách.
Záleží jen na Vás, zda se rozhodnete
podpořit mezinárodní konferenci
nebo třeba pracovní snídani. Ať už
Vaše volba bude jakákoliv, věřím, že
naše spolupráce bude úspěšná.

Ing. Šárka Prát
výkonná ředitelka

naše činnost
Analýzy
Reporty
Debaty
Kulaté stoly
Pracovní snídaně
Mezinárodní konference

Prostřednictvím pořádaných akcí propojujeme přední zástupce vrcholné české
politické scény s nejvyššími zástupci významných firem a podniků působících nejen
na území České republiky. Institut pravidelně poskytuje svým partnerům a příznivcům
reporty, analýzy nebo záznamy z akcí na vybraná témata.

PARTNERSTVÍ
MEZINÁRODNÍ KONFERENCE

3. JEDEME V TOM S VÁMI

2. CHCEME BÝT VIDĚT
1. CHCEME BÝT U TOHO
Vaše logo bude na
propagačních
materiálech, včetně
programu mezinárodní
konference.
Získáte dvě exkluzivní místa
v přední řadě sálu.
Připravíme místo pro Váš
reklamní banner v
prostorách konání
konference.
Uveřejníme Vaše logo na
internetových stránkách
Institutu.

Budeme Vás prezentovat
v roli hlavního partnera.
Dostanete jedinečnou
příležitost vystoupit na
konferenci v roli řečníka.
Vaše logo bude na všech
propagačních tiskovinách,
včetně programu
mezinárodní konference.
Získáte pět exkluzivních míst
v přední řadě sálu.
Připravíme místo pro Váš
reklamní banner nebo
stánek v prostorách konaní
konference.
Uveřejníme Vaše logo na
internetových stránkách
Institutu.

Získáte prestižní roli generálního
partnera konference.
Budete mít jedinečnou příležitost
vystoupit v roli řečníka a
prezentovat své názory široké
veřejnosti.
Připravíme pro Vás plochu pro
dynamický reklamní banner na
stránkách konference a pro
banner přímo v hlavním sále.
Vaše logo bude na všech
propagačních tiskovinách, včetně
programu mezinárodní
konference.
Nedáte konkurenci odpočinout.
Na konferenci bude vidět Váš
reklamní spot, který jste si pro nás
připravili.
Nestane se Vám, že neuvidíte.
Získáte totiž deset exkluzivních
míst v přední řadě sálu.
Uveřejníme Vaše logo na
internetových stránkách Institutu.

PARTNERSTVÍ
VEŘEJNÉ DEBATY

JDEME DO TOHO SPOLU
Vaší pomoci si ceníme a jako důkaz
naší spolupráce Vás uvedeme jako
hlavního partnera debaty.
Připravíme pro Vás krásné místo,
kterému bude slušet Váš roll-up.
Získáte prestižní možnost stát se
řečníkem debaty a prezentovat tak
své postoje před živým publikem.
Uvedeme Vás nejen v reportu z akce,
ale i v tiskové zprávě, kterou
rozešleme do médií.
Říká se, že vzpomínky zůstanou. Proč
je ale neoživit profesionálními
fotografiemi, které Vám zašleme?
Nejste si jistí, zda na debatou dorazí
Vaši partneři nebo kolegové? Nevadí!
Umíme pořídit kvalitní videozáznam.

„DEBATY, KTERÉ ORGANIZUJE
IPPS JSOU PRO MĚ INSPIRATIVNÍ.
DÍKY KONFRONTACI S JINÝMI
NÁZORY ZJISTÍ ČLOVEK, ŽE MÁ
MOŽNOST NA PROBLÉMY
NAHLÍŽET I JINAK.“
Eva Klicperová
debata o Umění ve veřejném prostoru

PARTNERSTVÍ

pracovní snídaně A KULATÉ STOLY

BUDEME JEDEN TÝM
Říká se, že ve dvou se to lépe táhne.
Rádi Vás proto uvedeme jako
spoluorganizátora akce.
Řešení problému začíná diskuzí. Na
snídaně zveme skutečné odborníky
na danou problematiku, ať už se
jedná o řečníky nebo publikum.

„PRACOVNÍ SNÍDANĚ BYLA
SKVĚLÁ. JSEM MOC RÁD, ŽE JSEM
SE DNES SEŠEL SPOLEČNĚ S
OSTATNÍMI KOLEGY, KTEŘÍ SE
VĚNUJÍ STEJNÉMU TÉMATU JAKO
MY. JE TOTIŽ DŮLEŽITÉ SLYŠET
POZNATKY I OD JINÝCH KOLEGŮ,
KTEŘÍ SE V TÉTO OBLASTI
POHYBUJÍ.“
Petr Schön
UberEkonomika - sdílená budoucnost?

Kdo s námi spolupracuje, ví, že nás
jen tak něco nerozhodí. Dokážeme
svolat a zorganizovat snídani na
jakékoliv téma a zajistit její vysokou
odbornost.
Máte něco na srdci? Pokud ano, rádi
rozdáme účastníkům akce Vaše
materiály.
Získáte prestižní možnost stát se
řečníkem debaty a prezentovat tak
své postoje před živým publikem.
Nebudete v tom sami. Akce se
může zúčastnit až pět Vašich
kolegů.
Potkali byste se rádi na snídani
s někým konkrétním? Publikum
můžeme přizpůsobit Vašim
požadavkům. Nebo ještě lépe,
pošlete nám rovnou seznam hostů.
Uvedeme Vás nejen v reportu z
akce, ale i v tiskové zprávě, kterou
rozešleme do médií.
Říká se, že vzpomínky zůstanou.
Proč je ale neoživit profesionálními
fotografiemi, které Vám zašleme?

SPONZORSTVÍ

LIBÍ SE VÁM, CO DĚLÁME?
Jsme nezisková organizace a svoji
činnost vykonáváme díky
podporovatelům a sponzorům,
kteří nám pomáhají. Snažíme své
poslání dělat nejlépe, jak umíme a
jestli jste se dočetli až sem, věříme,
že se Vám naše aktivity líbí.
Budeme rádi za jakoukoli finanční
podporu z Vaší strany. Jenom díky
Vám totiž můžeme pokračovat ve
své činnosti. Naše aktivity se
neustále snažíme rozvíjet a
zlepšovat. I proto se nám daří
veřejné věci přibližovat blíže lidem.
Na následující straně naleznete
kontaktní informace. Budeme rádi,
pokud nás kontaktujete.

NAVŠTIVTE NÁS
Institut pro politiku a společnost
Martinská 2
110 00 Praha 1

SLEDUJTE NÁS
fb/politikaspolecnost

politikaspolecnost.cz

KONTAKTUJTE
NÁS
420 602 502 685

office@politicsandsociety.cz

