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OBJEDNÁVKA:

Technické zajištění konference Interiéry na BVV

Vážení,
na základě vaší nabídky u vás objednáváme technické zajištění konference Interiéry 2021 na BVV. Cílem konference je
edukace studentů brněnských středních i vysokých škol v jejich kreativních oborech, vzdělávání profesionálů v oblasti
trendů a aktualit v oborech architektury, designu nábytku a designu interiéru. Dále je cílem propagace právě zmíněných
kreativních oborů a propagace města Brna - akce se koná na BVV a vzhledem ke struktuře oboru nábytkářství a designu
nábytku a interiéru se přednášející i návštěvníci sjíždí z celé ČR a Slovenska

CENA CELKEM S DPH:

60 500,- Kč

TERMÍN DODÁNÍ:

4. 11. 2021

MÍSTO DODÁNÍ:

BVV Veletrhy Brno, Výstaviště 405/1, Brno, 603 00, Rotunda

ÚHRADA:

Fakturou (splatnost min. 14 dní ode dne doručení faktury)

UPOZORNĚNÍ:

Originál faktury, prosím, zašlete na adresu statutárního města Brna (viz fakturační údaje), na

obálku uveďte „Odbor strategického rozvoje a spolupráce“.
Příjem objednávky potvrďte prosím e-mailem na adresu

nejpozději do 5 dnů od obdržení

objednávky.

FAKTURAČNÍ ÚDAJE:

Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
IČ: 44992785, DIČ: CZ44992785
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Specifikace objednávky
Místo dodání: BVV Veletrhy Brno, Výstaviště 405/1, Brno, 603 00, Rotunda
Datum akce: 4. 11. 2021
Plnění:
A. –

technické zajištění a koordinace konference

–

zajištění přednášejících

–

zajištění hostů

–

příprava podkladů pro propagaci (foto, grafika, texty)

B. Propagace akce skrze sociální média (facebook, instagram, aj.)
C. Distribuce propagačních materiálů Brna v prostoru akce
Účastníci:
Zástupci kreativních odvětví z Brna
Zástupci podnikatelského sektoru v oboru nábytkářství, architektura a design
Zástupci města Brna a JMK
Zástupci škol
Široká veřejnost
Zaměstnanci nábytkářského průmyslu
Předpokládaná účast: 350 osob (bude se odvíjet od platných opatření proti šíření epidemie covid-19.).
Spolupracující subjekty:
-

Město Brno- Odbor strategického rozvoje a spolupráce (Kreativní Brno)

-

Mendelova univerzita

-

Klastr českých nábytkářů

Cena:
1. Vlastní realizace projektu v prostoru akce: tedy koordinace přednášejících a miniveletrhu, zajištění moderování
konference, zajištění přednášejících, propagace průběhu akce skrze sociální média (facebook, instagram, aj.),
distribuce propagačních materiálů Brna v prostoru akce, zajištění přístupnosti pro studenty brněnských škol.
Vlastní realizace akce na místě se bude odvíjet od platných opatření proti šíření epidemie covid-19.
Cena celkem s DPH: 60 500 Kč.
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