
Úvod
Dny s Fleetem, celostátní setkání profesionálů pro pořizování, správu a řízení 
firemních autoparků, jsou svým rozměrem bezkonkurenčně největšími akcemi svého 
druhu v České republice *. Každý nový ročník si získává stále větší oblibu, popularitu 
a zároveň i respekt mezi manažery vozových parků a jejich dodavateli jak pro svůj 
odborný charakter, tak i pro svou vyhraněnou pro-obchodní orientaci. Dny s Fleetem 
jsou oblíbené i pro svůj široký doprovodný program a jedinečnou kulisu zajímavých 
lokalit, ve kterých se jednotlivé ročníky odehrávaly. Fleetový den získává ještě další 
rozměr díky spojení s testovacím dnem komise pro volbu Firemního auta roku v rámci 
soutěže Fleet Awards 2012.   

Program**
Akce je soustředěna do dvou bloků rozdělených obědem. Dopolední čas je věnován 
odborným přednáškám na aktuální témata fleet managementu a prezentacím 
partnerů.

V odpoledních hodinách probíhá testování osobních a lehkých užitkových vozů na 
vytyčené trati, statické prohlídky a konzultace na stáncích  automobilek, jednání na 
stáncích partnerů a doprovodný program s odborným i zábavním zaměřením.

Garance odbornosti
Akce Den s Fleetem vyniká vysoce odborným charakterem, důvěryhodností 
a vysokým kreditem. Garantem odbornosti jsou:

• časopis FLEET firemní automobily a server iFLEET.cz
• spolupráce a partnerství s ČAFM (Česká asociace fleet managementu)
• spolupráce s vysoce erudovanými poradenskými společnostmi a organizacemi  

(např. Fleet Partners, Mobility Vision, AZ Mobility, Dopravní akademie a další)
• spolupráce s předními osobnostmi v oblasti fleet managementu, dopravy a celé 

automobilové branže
• spolupráce s dalšími časopisy vydavatelství Club 91 s..r.o. a zahraničními edicemi 

časopisu FLEET (Slovensko, Ukrajina)

Garance účasti
Díky svému vysokému renomé je účast na akcích Den s Fleetem tradičně velmi 
bohatá co do počtu účastníků i jejich postavení. V roce 2012 bude navíc naše snaha 
o shromáždění opravdu silné profesní komunity s vysokou rozhodovací pravomocí 
podpořena akcí: 

„Vezměte s sebou ředitele“
Již při minulých ročnících projevila řada firem zájem zúčastnit se prostřednictvím 
svého odborného pracovníka pro správu vozového parku a současně zástupce 
vyššího managementu. Tento trend pořadatelé aktivně podporují a akce tím výrazně 
posiluje pro-obchodní charakter.

Den s Fleetem 2012 – podzim

Celostátní setkání 
profesionálů pro pořizování, 
správu a řízení vozových parků
2. testovací den 
volební komise pro 
Firemní auto roku 2012

*)  v roce 2011 celkem 478 účastníků, 
zdroj: Závěrečná zpráva, www.iFLEET.cz

**) program bude upřesněn

Datum konání: 12. září 2012
Místo konání:  bude upřesněno


