
O KONFERENCII

Konferencia Megatrendy a médiá Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda 
v Trnave je etablovanou udalosťou s podporou a účasťou odborníkov z teórie a praxe masmediálnej 
komunikácie. Cieľom konferencie je prezentovanie a výmena aktuálnych poznatkov a skúseností, 
ktoré reflektujú médiá a s nimi spojené súčasné trendy. 

KTO SA KONFERENCIE ZÚČASTNÍ?

Viac ako 150 odborníkov z akademického a mediálneho prostredia, nielen z domácich ale i zahraničných 
univerzít a inštitúcií. 

AKO PREBIEHA KONFERENCIA?

Vo výnimočnej atmosfére Smolenického zámku sa v prvý deň konferencie stretnú účastníci na 
spoločnom otvorení. Po hlavnej časti programu prebiehajú diskusie v rámci jednotlivých sekcií, 
ktoré sa zaoberajú aktuálnymi otázkami súvisiacimi s aktuálnou témou konferencie. 
Prezentácie pokračujú podľa rámcového programu i v druhý deň. 

ČO PONÚKAME PARTNEROM?

Ako náš generálny partner dostanete priestor na informačných materiáloch podujatia, vrátane
 webovej stránky. Počas podujatia v priestoroch Smolenického zámku môžete umiestniť svoje bannery 
a propagačné materiály, vrátane propagačného videa. Rôzne formy partnerskej a mediálnej spolupráce 
sú uvedené v prehľade na ďalšej strane tohto dokumentu. 

MEDIÁLNA PROPAGÁCIA

Pre naše podujatie hľadáme mediálnych partnerov, ktorí nám pomôžu šíriť informácie o konferencii. 
Okrem uverejnenia našich tlačových správ by mediálni partneri mali zverejniť pôvodné autorské články 
pred a po podujatí.

Smolenický zámok

MEGATRENDY A MÉDIÁ

Konferencia Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave

VO VZDELÁVANÍ JE BUDÚCNOSŤ.
STAŇTE SA PARTNEROM 
NAŠEJ KOFERENCIE!



Max. počet partnerov

Výška partnerského príspevku
 

FORMA PARTICIPÁCIE

predstavenie partnera
pri otvorení konferencie

a na záver konferenčného dňa

videoprezentácia v konferenčnej
sále počas prestávky

(max. dĺžka 2 min.)

Umiestnenie loga na reklamnej
tabuli v priestoroch konferencie

Umiestnenie loga na digitálnom
podklade konferencie

Umiestnenie aktívneho loga
na webe konferencie

Umiestnenie loga
na konferenčných plagátoch

Umiestnenie aktívneho loga
v elektronických pozvánkach

Umiestnenie loga v tlačenom 
zborníku z konferencie

Celostránková reklama vo formáte
A5 v tlačenom zborníku 

z konferencie (v náklade 500 kusov)

Umiestnenie loga
v programe konferencie

Umiestnenie samostatného
firemného banneru (roll-up)

v konferenčnej sále

Vloženie firemného materiálu
partnera ku konferenčným

podkladom (max. formát A4)

HLAVNÝ PARTNER

1

3.000 eur

áno

áno (4 x počas dňa)

centrálne 
a samostatné umiestnenie

áno

centrálne a samostatné
umiestnenie

centrálne a samostatné
umiestnenie

centrálne a samostatné 
umiestnenie

áno

áno

áno

áno (2 x)

áno

PARTNER

6

1.500 eur

áno

áno (2 x počas dňa)

v rámci poľa 
„partneri“

áno

v rámci poľa 
„partneri“

v rámci poľa 
„partneri“

v rámci poľa 
„partneri“

áno

nie

áno

áno (1 x)

áno

V SPOLUPRÁCI

neobmedzený

500 eur

áno

nie

v rámci poľa 
„v spolupráci“

áno

v rámci poľa 
„v spolupráci“

v rámci poľa 
„v spolupráci“

v rámci poľa 
„v spolupráci“

nie

nie

áno

nie

nie

MEDIÁLNY PARTNER

neobmedzený

mediálna podpora

áno

nie

v rámci poľa 
„mediálni partneri“

áno

v rámci poľa 
„mediálni partneri“

v rámci poľa 
„mediálni partneri“

v rámci poľa 
„mediálni partneri“

nie

nie

áno

nie

nie

FORMY PROPAGÁCIE

Mgr. Peter Krajčovič 
peter.krajcovic1@gmail.com 
 
JUDr. Mgr. Martin Solík, PhD. 
konferencia.smolenice@gmail.com  

KONTAKT

fmk.ucm.sk/megatrendy-a-mediafacebook.com/konferencieFMK


