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Prezentujte se bezplatně

Dejte o sobě vědět! Prezentujte se
veřejnosti, navažte nová partnerství,
oslovte nové klienty na první akci svého
druhu v regionu.

O CO SE JEDNÁ?
Mikroregion Ivančicko vás zve k aktivní účasti na
novém regionálním miniveletrhu pro podporu
lokální ekonomiky. Podobně jako na každém
jiném veletrhu, dostanete od pořadatelů
k dispozici místo pro vytvoření vaší malé
expozice, kde už záleží jen na vás, jak je
využijete a co veřejnosti ukážete. Jistě si
přejete, aby lidé o vás věděli, čím jste v regionu
a pro společnost užiteční. Využijte tento
prostor k propagaci vaší firmy/organizace.

KDO JE CÍLOVOU SKUPINOU,
KOHO OSLOVÍTE?
Na první část programu (10:00 – 14:00) pozveme
zejména žáky škol a studenty, ale i uchazeče o
zaměstnání, kde doporučujeme především účast
školským/vzdělávacím zařízením a firmám z řad
potencionálních zaměstnavatelů. V tomto čase
také pozveme zástupce z řad obcí měst, tedy
uvítáme firmy, které mají co nabídnout
komunální sféře. Od 14:00 hod. bude akce
zaměřená na širokou veřejnost.

JAK SE NA AKCI PŘIHLÁSIT?
Pošlete nám e-mail na:
mikroregionivancicko@gmail.com, nebo nás
kontaktujte telefonicky 602 551 801 (Ing.
Smutný). Stačí nám poslat/sdělit název firmy,
kontakt na vás a co chcete na veletrhu
prezentovat. Budeme vás kontaktovat a
individuálně se dohodneme na prostoru, který
vám na miniveletrhu zajistíme. Termín pro
přihlášení je nejpozději do 1.9.2020.
Akci podporuje NADACE ČEZ.

KDY A KDE SE AKCE KONÁ?
Termín akce je pátek 11. září 2020 od
10:00 do 18:00 hod. v areálu SVČ Ivančice
– Horizont, Zemědělská 2 – společenský
sál a přilehlé prostory (nádvoří venku,
v budově).

PROČ DO TOHO JÍT S NÁMI?
Nabízíme vám bezplatnou možnost prezentovat vaši
firmu, spolek, organizaci, školské a vzdělávací
zařízení, zájmová sdružení, nebo činnost, které se
věnujete. Obory nejsou omezeny.
Myslíte si, že by o vaší firmě/organizaci mohlo vědět
více lidí? Přijďte se jim/nám představit.
Hledáte nové zaměstnance, studenty, obchodní
partnery? Využijte této akce – budou zde přítomni.
Chcete něco nabídnout také městům/obcím
Mikroregionu a jejich starostům? Pak je akce určena
i pro vás – zajistíme účast zástupců obcí a budete
mít
možnost
jim
zde
nabídnout
vaše
služby/produkty.
Není podmínkou, abyste sídlo firmy/organizace měli
v obcích Mikroregionu, ale abyste měli našemu
území co nabídnout a byli schopni vámi
propagované
služby
na
našem
území
realizovat/poskytovat.

PARTNEŘI AKCE
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