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Seriál odborných akcí magazínu
FLEET firemní automobily

Seriál odborných akcí pořádaných pod hlavičkou Tour de Fleet zahrnuje outdoor a indoor
aktivity zaměřené na propojování dodavatelů s jejich stávajícími i potenciálními zákazníky
z řad provozovatelů vozových parků a firemních vozidel. Zprostředkovává a podporuje
možnosti vzájemné komunikace a networkingu v rámci jednotlivých eventů a poskytuje
společně s magazínem  FLEET firemní automobily a portálem www.ifleeet.cz komplexní
komunikační platformu pro široké spektrum manažerů na straně dodavatelů i provozovatelů
vozových parků.

Dny s Fleetem, které tvoří nosnou náplň Tour de Fleet, poskytují účastníkům zejména
unikátní možnost vyzkoušet si širokou paletu automobilů různých kategorií. Zástupcům
automobilových značek na našem trhu, jakož i dodavatelům produktů a služeb poskytují
naopak příležitost představit svou nabídku širokému spektru potenciálních zákazníků. 

Program každého Dne s Fleetem obohacují prezentace, přednášky, workshopy a indivi -
duální programy na stáncích partnerů. Formát Dnů s Fleetem tak nabízí příležitost účinného
oslovení firemní klientely. 

Program Tour de Fleet 2020 
4. 6. 2020 
Den s Fleetem Pardubice 
Golf & Spa Resort Kunětická hora
Hlavní téma: GPS monitoring a vozový park
Právní aspekty polohového monitoringu firemních vozidel
Technický vývoj, aktuální možnosti monitorovacích systémů 
Panelová diskuse: Přínos monitoringu pro fleet management 
Doplňková témata
Operativní leasing  
Risk management provozu firemních vozidel

10. 9. 2020
Den s Fleetem Praha 
Twin Chapels Golf Resort Praha
Hlavní téma: Elektřina v pohonu firemních vozidel
Přehled elektrifikovaných pohonů vozidel, jejich možnosti uplatnění ve fleetech
Dobíjecí infrastruktura, její rozvoj v nejbližších letech
Panelová diskuse: Elektrifikace vozového parku - ano, či ne? 
Doplňková témata
Externí a interní sdílení vozidel 
Datová bezpečnost vozidel, systémy zabezpečení proti krádeži a zneužití 

Kdo se účastní?
Vrcholoví manažeři 

Střední management společností
spojený s problematikou správy
vozových parků

Fleetoví manažeři

Soukromí podnikatelé a OSVČ 

Pracovníci z oblasti veřejné správy,
státní správy a samosprávy

&
Dodavatelé fleetových produktů
a služeb 



Tour de Fleet 2020

Rozsah plnění / úroveň partnerství Zlatý 
partner

Stříbrný 
partner

Bronzový 
partner

Možnost audiovizuální prezentace v konferenční části (20 min.) ■

Shrnutí prezentace v časopise FLEET ve formátu 1/2 str. ■

Uveřejnění prezentace v sekci Event na www.ifleet.cz ■

Právo přednosti při výběru místa venkovní (vnitřní) prezentace
a rozmístění brandingu oproti partneru nižší úrovně ■

Větší zobrazené loga než partner nižší úrovně ve všech formách společné
prezentace partnerů ■ ■

Možnost výstavby stánku či jiné outdoorové prezentace na akci včetně
vystavení vozů a jejich statická i dynamická prezentace ■ ■

Možnost vystavení vozů na místě společného parkovacího stání, nebo
možnost výstavby stánku na ploše max. 2 x 3 m ■

Možnost brandingu v hlavním konferenčním sále a dalších veřejných
prostorech ■ ■

Možnost brandingu v rámci vlastního stanoviště ■

Možnost akviziční práce při akci, distribuce materiálů apod. ■ ■ ■

Podrobná databáze účastníků akce ■ ■ ■

Zobrazení loga ve všech formách společné prezentace partnerů ■ ■ ■

Dokumentární foto z akce ■ ■ ■

Poděkování partneru v časopise Fleet ■ ■ ■

Možnost pozvání vlastních hostů v počtu dle dohody ■ ■ ■

Možnost dodání pozvánek s logem a motivem partnera ■ ■ ■

Všeobecné obchodní podmínky
Obchodní podmínky partnerství se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami mediálních služeb společnosti Konverso, s.r.o.,
v aktuálním znění, zveřejněnými na webových stránkách společnosti www.konverso.eu

Uváděné ceny v Kč bez DPH
U automobilek se partnerské balíčky vztahují k jedné značce
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Partnerství Zlatý partner Stříbrný partner Bronzový partner

na 1 akci* 99 000 45 000 29 000

na 2 akcích* 169 000 79 000 49 000


