5. Elektro
westernový
víkend
Boskovice
17.–18. září 2022

NOVINKA
EKORALLY
17. září 2022
Každý se může zúčastnit
závodu, kde hlavním měřítkem
bude hospodárnost provozu.

KONFERENCE
18. září 2022
- Efektivní elektromobilita
- Ukázková stavba
FV elektrárny
- Legislativa

Pořádá:
mala-elektromobilita.cz

PARTNERSKÉ
BALÍČKY
Staňte se partnerem
tradiční akce, které se účastní
stovky příznivců elektromobility,
fotovoltaiky a ekologie.
Hlavním programem
elektrowesternového
srazu je EKORALLY - závod
v hospodárnosti provozu.

ELEKTRO
WESTERNOVÝ
SRAZ
Staňte se partnerem tradiční akce,
které se účastní stovky příznivců
elektromobility, fotovoltaiky
a ekologie.
Partnerství umíme připravit na míru vašim
požadavkům tak, abyste byli opravdu vidět nejen
během hlavního programu, ale také dlouhodobě
při našich aktivitách a zároveň si spolu s námi
víkend v Boskovicích skvěle užili.
Cílem naší činnosti je představit široké veřejnosti
aktuální nabídku elektrovozidel a nabídnout praktické
informace od zkušených elektromobilistů.

Novinkou v hlavním programu
elektrowesternového srazu je sobotní
EKORALLY - závod všech vozidel, která
splňují podmínky silničního provozu.

Vše příjemně propojíme
se zábavou a víkend zakončíme
v neděli konferencí.

MEDIÁLNÍ OBSAH
Elektromobilita již opravdu celospolečensky nabı ́rá na obrátkách.
Proto jsme letos připravili mohutnou reklamní kampaň
komunikující celé spektrum našich aktivit.
2000 účastníků
srazu
400
závodníků
7000 výtisků magazínu AMPER,
sraz, konference a další
30000 čtenářů
webu
MNOHO fanoušků
na sociálních sítích

mala-elektromobilita.cz

V průběhu jara se začnou naše akce dostávat do povědomí
zájemců o elektromobilitu: reklama na Facebooku,
ve vyhledávačích i dalších propagačních kanálech.
Náš magazín Malá Elektomobilita 2022 vydáváme již v nákladu
7 000 ks. Distribuce je zajištěna na všech významných akcı c
́ h
v průběhu následujı ́cı ́ch měsı ́ců:
AMPER 2022, srazy elektromobilistů, konference, eSalon a další.
Připravujeme také internetovou soutěž o skvělé ceny, PR články
a reklamu na portálech zabývajı ́cı ́ch se elektromobilitou a ekologií,
příspěvky do regionálních zpravodajů apod.

Generální partner

Hlavní partner
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Příspěvek v hlavním programu
konference v délce 15-25 min.
Reklamnı ́prostor v rozsahu
1 strany a umı ́stěnı ĺ oga
v magazínu Malá Elektromobilita
Informačnı stánek v prostorách
konference či Westernového
městečka v Boskovicı ́ch
Distribuce propagačnı ́ch materiálů
partnera během srazu či konference
Reklamní slide promítaný
v konferenčnı ́m sále během přestávek
Umístění roll-upu u programového
pódia v konferenčnım sálu
Logo na tabuli partnerů
v konferenčnı ́m sále a v areálu
elektrowesternového srazu
Logo ve videích z akce na youtube
Logo na webu mala-elektromobilita.cz
Volný vstup pro 6 osob na konferenci
včetně karty WESTERNOVKA
opravňující k účasti na všech akcích
v rámci programu
3 startovací čísla na EKORALLY
6 lahví přívlastkového vína
Dalšı b
́ enefity dle dohody

*Cena bez DPH
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60 000 Kč *

Příspěvek v hlavním programu
konference v délce 5-10 min.
Reklamnı ́prostor v rozsahu
1 strany a umı ́stěnı ĺ oga
v magazínu Malá Elektromobilita
Informačnı stánek v prostorách
konference či Westernového
městečka v Boskovicı ́ch
Reklamní slide promítaný
v konferenčnı ́m sále během přestávek
Umístění roll-upu u programového
pódia v konferenčnım sálu
Logo na tabuli partnerů
v konferenčnı ́m sále a areálu
elektrowesternového srazu
Logo ve videích z akce na youtube
Logo na webu mala-elektromobilita.cz
Volný vstup pro 4 osoby na konferenci
včetně karty WESTERNOVKA
opravňující k účasti na všech akcích
v rámci programu
2 startovací čísla na EKORALLY
4 lahve přívlastkového vína
Dalšı b
́ enefity dle dohody

*Cena bez DPH

35 000 Kč *

Partner
•

•

•
•

Reklamnı ́prostor v rozsahu 1/2 strany
a umı ́stěnı ĺ oga v magazínu
Malá Elektromobilita
Informačnı stánek v prostorách
konference či Westernového
městečka v Boskovicı ́ch
Reklamní slide promítaný
v konferenčnı ́m sále během přestávek
Logo na tabuli partnerů v konferenčnı ́m
sále a areálu elektrowesternového srazu

•
•
•

•
•
•

Logo ve videích z akce na youtube
Logo na webu mala-elektromobilita.cz
Volný vstup pro 2 osoby na konferenci včetně
karty WESTERNOVKA opravňující k účasti
na všech akcích v rámci programu
1 startovací číslo na EKORALLY
2 lahve přívlastkového vína
Dalšı b
́ enefity dle dohody

*Cena bez DPH

15 000 Kč *

TO NEJ
Z LETOŠNÍHO
PROGRAMU
SOBOTA 17. září 2022

 KORALLY – Závodu se může zúčastnit jakýkoli dopravní prostředek,
E
který má oprávnění účastnit se běžného silničního provozu.
Musí umožňovat měření krátkodobé a okamžité spotřeby.
www.ekorally.cz
 esternový bál (kapela LSD) + rožnění + bohatá tombola
W
(omezený počet míst)

NEDĚLE 18. září 2022

 onference – Efektivní elektromobilita
K
Ukázková stavba FVE elektrárny + soutěže o zajímavé ceny.
Nejnovější legislativa.
Změna programu vyhrazena.

KONTAKT

KONTAKTNÍ OSOBA

Creative spell s.r.o.
Mirek Matyáš
hlavní pořadatel
elektrowesternového srazu
a konference

Romana Černochová
Tel. 602 505 354
mala.elektromobilita@gmail.com

mala-elektromobilita.cz
V roce 2021 naše akce podpořili:

