
„ Manažerské  fórum  předsedů, ředitelů,majitelů a vedoucích manažerů společností  
   zemědělství , potravinářství, výroby, obchodu,služeb, bankovnictví a pojišťovnictví 
                                   Středočeského kraje a Ústeckého kraje .“
                                                                                                                      
                                                                                                                      V Praze dne 24. října 2016

Vážený pane majiteli, řediteli, předsedo, 
    
     Česká zemědělská univerzita v Praze, Krajská agrární komora Ústeckého kraje, Krajská rada ZS 
ČR Ústeckého a Středočeského kraje, OAK Rakovník, Nymburk, Mladá Boleslav a Benešov, Agrotom 
marketing a další organizátoři  připravují další ročník   akce 

„ Manažerské  fórum předsedů, ředitelů, majitelů a vedoucích   manažerů  společností  
v  zemědělství,  potravinářství,  výrobě, obchodu,  službách, bankovnictví a 
pojišťovnictví Středočeského kraje a Ústeckého kraje“  -  

                             s  odborným  seminářem  a  společensko – marketingovým  programem 

                                                          

     Fórum se koná v úterý  15. listopadu 2016 od 13.00 hod. v  reprezentačních prostorech   
zámečku ŠLP ČZU v Kostelci nad Černými Lesy.
       
     Dovolujeme si Vás, vážený pane předsedo, řediteli, majiteli,  p o z v a t  a  požádat Vás   o  
podporu akce p a r t n e r s t v í m  vaší firmy – společnosti – družstva. V příloze pak 
naleznete pozvánku a podklady k marketingu, prezentaci a podmínkám partnerství na akci. 
Za podporu velmi děkujeme. Z partnerských vkladů jsou hrazeny náklady spojené 
s přípravou, organizačním zajištěním a vlastním průběhem fóra. 
      
      Organizačním zajištěním je  pověřena agentura Agrotom marketing, Ing.Jaroslav Tomšů, mob. 
774 848 668 , e-mail:  jaroslav.tomsu@volny.cz .
      

                                                             

                                                                  S  úctou 

Ing. Jaroslav Brožka, v.r.                        Ing. Václav Sochr, v.r.                         Ing. Pavel Navrátil, v.r.
předseda představenstva                               předseda Krajské rady ZS ČR                    předseda Krajské rady ZS ČR
KAK Ústeckého kraje                                     Ústeckého kraje                                          Středočeského kraje

Ing. Jaroslav Mikoláš, v.r.                      Ludmila Holadová, v.r.                         Ing. Jaroslav Tomšů, v.r.
člen  DR AK ČR                                               ředitelka OAK Most                                      ředitel Agrotom marketing
předseda OAK Rakovník                               a KIS Ústeckého kraje

Garanti akce : Ing. Jaroslav Mikoláš, předseda OAK Rakovník a člen DR AK ČR

                       Ludmila Holadová, ředitelka OAK Most a KIS Ústeckého kraje
                          
                       Ing. Jaroslav Tomšů, ředitel, Agrotom marketing

                      PEF, TF a  FAPPZ České zemědělské univerzity v Praze

mailto:jaroslav.tomsu@volny.cz


										P	O	Z V Á	N	K	A

                                                  a  další partnerské společnosti si Vás dovolují pozvat na

„ Manažerské  fórum  předsedů, ředitelů,majitelů a vedoucích manažerů společností  
   zemědělství , potravinářství, výroby, obchodu,služeb, bankovnictví a pojišťovnictví 
                                           Středočeského kraje a Ústeckého kraje .“

                           - s odborným seminářem               - se společensko – marketingovým  programem

                                                        hlavní  záštitu nad akcí převzali 

prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr.h.c., rektor České zemědělské univerzity v Praze          
                      

              Ing. Miroslav Toman, CSc., prezident  Agrární komory České republiky a Potravinářské komory ČR

               Ing. Martin Pýcha, předseda Zemědělského svazu ČR a viceprezident AK ČR

                                                

    
                            úterý         15. listopadu  2016      od   13.00 hodin  
  
          reprezentační prostory zámečku ŠLP ČZU v Kostelci nad Černými Lesy       



spoluzáštita  

prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., děkan Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU v Praze
prof. Ing. Vladimír Jurča, CSc., děkan Technické fakulty ČZU v Praze
Ing. Martin Pelikán, Ph.D., děkan Provozně ekonomické fakulty ČZU v Praze

P r o g r a m :

 I.odborná část (seminář) 

7. 30  – 11.00 hod. – příprava prezentace partnerských společností, organizační zajištění a přípravy

11.30  -  13.00 hod.      
      
       - prezence účastníků, představení a prezentace  partnerských společností
       - občerstvení  formou rautu 

13.00  hod.    
    
 Zahájení, přivítání hostů -  Ing. Jaroslav Mikoláš, předseda OAK Rakovník a člen DR AK ČR
       

       vystoupení  čestných hostů / představitelé ČZU v Praze, AK ČR, ZS ČR a krajů /
                                                              
       prezentace  generálních  partnerů   (vstup do max.  4 minut každý/ 

13. 50 hod.
      Vliv zpracování půdy na hospodaření s vodou.
       Doc. Ing. Václav Brant, PhD., docent  Katedry agroekologie a biometeoroligie FAPPZ ČZU v Praze

14. 10 hod.
       Problematika zpracování a interpretace dat v rostlinné výrobě.
       Doc. Ing. Milan Kroulík, PhD.,  zástupce vedoucího Katedry zemědělských strojů TF ČZU v Praze

14.30 hod.
      Trendy v živočišné výrobě, výhled / skot, prasata, drůbež… /
      Doc. Ing. Roman Stupka, CSc., proděkan  a vedoucí Katedry speciální zootechniky FAPPZ ČZU v Praze

14.50 hod.
      Aktuální situace v komoditě mléko a výhled – ČR a Evropa
      Ing. Jaroslav Švec, předseda představenstva, odbytové družstvo Mlecoop, místopředseda ZS ČR

15.05 hod.
      Kalkulace cen a nákladů v agrobyznysu. / Podniková ekonomika /
      Ing. Helena Řezbová, PhD., odborná asistentka  a pedagog Katedry ekonomiky PEF ČZU v Praze

15.30 hod.
     ÚZEI a spolupráce s praxí.
     Ing. Štěpán Kala, PhD., MBA, ředitel ÚZEI Praha

 15.45 hod. 
      Středočeská Regionální potravina 2016  - vyhodnocení.   
       Ing. Gabriela Jeníčková, ředitelka KIS Středočeského kraje

15.55 hod.
      Regionální potravina Ústeckého kraje 2016 – vyhodnocení. 
       Ludmila Holadová, ředitelka  OAK Most 
     

16.05 hod. diskuze, prohlídka areálu zámečku a kaple 

         



                      

II.     společensko -  marketingová část (16.30  – 21.30 hod.)
       

- celovečerní  raut                                                    -   volný  program 

       -     prezentace a ochutnávky výrobků soutěžících 
            
             Regionální potravina Ústeckého kraje a  Středočeská Regionální potravina 

       -    ochutnávka vín                          

       -   hudební doprovod -  TRIO KLASIK   -  klasika, dechovky, evergreeny

                                      -  sóla na housle - Helena Hýnová

       -   prezentace a marketing partnerských společností 

Vstupy  během večera : 
  

 18. 30  hod.     orientální tance  - vystoupení

19.  15 hod.    losování cen -  I. cena  -  víkendový pobyt  pro 2 osoby s polopenzí 

                                                                        (  hotel U zeleného stromu Nepomuk  )

 Pro dotazy volejte nebo pište: Ing.Tomšů,mob.774 848 668, e-mail: jaroslav.tomsu@ volny.cz

           

          Na Vaši účast  a zájem se těší partnerské společnosti a organizátoři fóra

                                                  N Á V R A T K A 

                            „Manažerské   fórum  předsedů, ředitelů, majitelů, vedoucích manažerů
                             společností zemědělství , potravinářství, výroby, obchodu, služeb,
                            bankovnictví a pojišťovnictví Středočeského kraje a Ústeckého kraje „
                                                   

15 . listopadu 2016                         od 13.00 hodin           zámek ŠLP ČZU, Kostelec n. Č. Lesy

Jméno, příjmení, titul   ……….……………………………………………………………….
(Pozice, funkce)         
                                      ………………………………………………………………………...
                                                      / počet účastníků z firem není omezen /

Společnost, instituce   …………………………………………………………………

:    vyplněné návratky prosím zašlete na e mail : jaroslav.tomsu@volny.cz
     nebo na mobil / stačí SMS / - 774 848 668 do 14. listopadu 2016

              
      Možnost ubytování : www.slp.cz / produkty a služby, ubytování  /

mailto:jaroslav.tomsu@volny.cz
http://www.slp.cz/


Agrotom marketing
Ing. Jaroslav Tomšů                                                                         
ředitel

                                                                                                                  V Praze dne 24. října  2016

Vážený  pane majiteli, řediteli,  předsedo,  
     
        v návaznosti na průvodní dopis  si Vám dovolujeme zaslat bližší materiály k partnerství  Vaší 
společnosti na
                                                              
 „ Manažerském  fóru předsedů, ředitelů, majitelů a   vedoucích manažerů  společností zemědělství, 
potravinářství, výroby, obchodu, služeb, bankovnictví a pojišťovnictví  Středočeského kraje a 
Ústeckého kraje  „  s odborným seminářem a společensko – marketingovým programem, které se 
koná v úterý 15. listopadu 2016 v areálu zámečku ŠLP ČZU v Kostelci nad Černými Lesy.

Program:

07. 30  - 11.30 hod.  - příprava prezentací partnerských společností
11.30   - 13.00 hod.  -   prezence účastníků, prezetnace partnerských společností, raut
13.00   - 16.30 hod. -  zahájení, představení zástupců partnerských společností 
                                 -  odborný seminář / viz. pozvánka /  
16.30  -   21.30 hod.  -  společensko  –  obchodní a marketingová část 
                                  - prezentace partnerských společností

- ostatní  program je pak  uveden v pozvánce, která je součástí tohoto materiálu 

    Cílem setkání je představení partnerských společností  dle druhu  zvoleného partnerství,  navázání 
nových  a  prohloubení stávajících obchodních kontaktů,  načerpání nových informací  z  odborné 
části,  ale  i  vzájemné  diskuse. Samozřejmě rovněž vytvoření zázemí pro obchodní a marketingové 
prezentace  partnerských společností. 
    

Nabídka partnerství – využití marketingových nástrojů – možností:

- promítání loga a názvu společnosti v průběhu celého fóra

- umístnění vlastního marketingového stánku společnosti, marketingového panelu
  společnosti nebo využití panelu v místě konání (využití market. stolu)

- rozmístnění vlajek, reklamních cedulí a jiných materiálů společnosti v určených
  prostorech

- jiná možnost prezentace dle návrhu společnosti a možností v místě

- po odborné části promítání CD o partnerské společnosti (do 5 minut délky)

- předání propagačních materiálů do marketing. tašek všem účastníkům setkání
  při prezenci 

- u  GP  možnost vystoupení do 4  minut po zahájení (prezentace)



Formy  partnerství: 

( forma  partnerství jsou dány  rozsahem možností prezentace, to znamená množstvím vlajek, 
reklamních cedulí, letáků apod., délkou promítání loga atd.)

Generální partner:   25.000,- Kč +  21  % DPH - shora uvedené v maximální míře
                                                                                       - logo  35 s v power point
                                                                                      - max. 4 vlajky a 4 reklamní cedule
                                                                                       
Vrchní partner:       20.000,-Kč  + 21 % DPH   - logo 25 s  v power point + další v návaznosti                                                                                              
                                                                                            na generálního partnera
                                                                                         - max. 3 vlajky a 3 reklamní cedule

Hlavní partner:     15.000,- Kč  + 21  % DPH  - logo 15 s v power point + další v návaznosti   
                                                                                            na  vrchního partnera 
                                                                                    - max. 2 vlajky a 2 reklamní  cedule

Partner:                10. 000,- Kč   + 21 % DPH -   logo 10 s v powerpoint + další v návaznosti
                                                                                                 na  hlavního partnera
                                                                                   -  1 vlajka  a 1 reklamní cedule

podniky zemědělské prvovýroby a  živnosti v rozmezí  6.000 – 25.000 ,- Kč + 21% DPH 

- odstupňování využití marketingových nástrojů je dáno druhem partnerství, pro dotazy volejte
  na tel.774 848 668 , Ing.Tomšů
    
      V případě   zájmu o partnerství  Vaší společnosti na této významné akci - fóru nás  prosím,
kontaktujte na mob. 774 848 668  nebo e – mail: jaroslav.tomsu@volny.cz, popřípadě podepište 
smlouvu o reklamě a zašlete na adresu ve smlouvě, uveďte Vaše kontakty a my se s Vámi spojíme 
pro další postup.

    Jako hlavní organizátoři jsme připraveni pro Vás zajistit kompletní servis s maximálním obchodním 
a lobby účinkem za partnerství Vaší společnosti.

         
                      S úctou   za   organizátory 

                                                                        
                                                                                                                           Ing. Jaroslav Tomšů, v.r.



S m l o u v a
   
                               o organizačním zajištění, provedení reklamy a marketingu
                               uzavřená dle ustanovení § 1746 odst.2  zák. č. 89/2012 Sb.,
                                                           
                                                mezi  smluvními  stranami  

Subjekt : Ing.Jaroslav Tomšů , Agrotom 
Se sídlem : Čechtická 131 ,394 26 Lukavec
IČ:68528442
DIČ:CZ 6701191904
Bankovní spojení:KB Pelhřimov
č.ú.:78-1412120257/0100
zastoupený Ing.Jaroslavem Tomšů, ředitelem

/dále jen zhotovitel / 

                                                                        a

(dále jen objednatel)

                                                                  I.

     
     Zhotovitel se zavazuje objednateli obstarat reklamní činnost a  marketing  jeho obchodního jména , 
výrobků a služeb, předmětu činnosti u příležitosti akce „ Manažerské fórum  předsedů, ředitelů,  
majitelů a vedoucích manažerů společností zemědělství, potravinářství, výroby, obchodu, služeb, 
bankovnictví  a pojišťovnictví  Středočeského kraje a Ústeckého kraje „ , 15. listopadu 2016 od 13.00 
hodin v reprezentačních prostorách zámečku ŠLP ČZU v Kostelci nad Černými Lesy : 

- promítání loga a názvu společnosti na velký prostor v sále v průběhu celého fóra  v posloupnosti 
zvoleného partnerství (logo v elektronické podobě je nutné zaslat nejpozději do 14. listopadu 2016
na e-mail: jaroslav . tomsu @ volny.cz ,  předmět: Fórum Kostelec  2016   do 16.00 hodin 

- umístnění vlastního marketingového panelu společnosti nebo využití marketingového panelu v místě 
(80x120cm)

- rozmístnění vlajek, reklamních cedulí a jiných materiálů o společnosti v určených prostorech setkání

- umístnění vlastního marketingového stánku společnosti v prostorách pro lobby, popř.minivýstava 
společnosti  (využití marketing.stolu v místě)

- jiná možnost prezentace dle návrhu společnosti v návaznosti na možnosti prostor

- předání propagačních materiálů o společnosti do marketingové tašky

-  u GP vystoupení s prezentací maximálně do 4 minut délky 



                                                                    
                                                                    I I.
    
      Za provedení  předmětu smlouvy  se objednatel zavazuje zhotoviteli  uhradit smluvní cenu ve výši 
……………………… Kč + 21  % DPH. Smluvní cena je splatná do 14 dnů od podpisu smlouvy, 
nejpozději v den konání na  základě uskutečněné fakturace zhotovitelem a oboustranným podpisem 
předmětné smlouvy. Úhradu lze provést po dohodě i na místě konání.

                                                                    I I I .

      Obstaravatel se zavazuje pro partnery vytvořit podmínky dle zvoleného druhu partnerství ve 
vztahu k výši smluvní ceny.
     Objednatel se zavazuje k dodání všech marketingových nástrojů a materiálů ve stanovených 
lhůtách v den konání fóra – t.j.: propagační materiály o společnosti určené do marketingových tašek  
do 10.30 hod., ostatní marketingové nástroje musí být rozmístněny a umístněny nejpozději v den 
konání fóra do 11.00 hod.,  nedojde - li k jiné dohodě předem.

                                                                    I V .

     V případě nesplnění závazku zhotovitele vyplývajícího z této smlouvy, je objednatel oprávněn 
vyvolat se zhotovitelem  jednání k sjednání nápravy, pokud se obě strany nedohodnou jinak.

                                                              V.
  
     Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každý účastník obdrží po jednom výtisku.

V  ……………………    dne ………………    2016

………………………………..                                          ....…………………………………….
         zhotovitel                                                                                  objednatel
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