
Seriál odborných akcí magazínu 
FLEET firemní automobily 

Odborné přednášky

Prezentace partnerů

Workshopy a mikroeventy

Testování automobilů

Individuální program na stáncích 
partnerů 

Obchodní jednání

Doprovodný program

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 
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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 
unikátní možnost vyzkoušet si dynamicky širokou paletu automobilů 
různých kategorií. Zástupcům automobilových značek na našem trhu, jakož i 
dodavatelům širokého spektra produktů a služeb poskytují naopak příležitost 
představit svou nabídku širokému spektru potenciálních zákazníků.  

Dny s Fleetem obohacují prezentace, přednášky, workshopy a individuální 
programy na stáncích partnerů. Formát Dnů s Fleetem tak nabízí velmi široké 
možnosti účinného oslovení firemní klientely. 
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Program Tour de Fleet 2021 
9. 9. 2021
Den s Fleetem Pardubice  
Golf & Spa resort Kunětická hora

hlavní konferenční témata
TCO a financování vozidel s alternativními pohony
Monitoring firemních vozidel a nástroje pro správu autoparku
Dobíjení elektromobilů a dobíjecí infrastruktura

21. 10. 2021
Galavečer Fleet Awards 
místo a program budou upřesněny
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Den s Fleetem 2018
programové schéma

Konverso, s.r.o.
5. května 1323/9
140 00 Praha 4
Tel.: +420 261 221 953, 241 409 318
GSM: +420 603 507 137
Fax: +420 241 403 333

info@ifleet.cz
www.ifleet.cz

Kontakty



Ceník
Ceny jsou uvedeny bez DPH

U automobilek se partnerské balíčky vztahují k jedné značce

Nadstandardní prvky plnění dle individuální dohody


