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Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil Armády České republiky 
Hlavními organizátory akce jsou Jagello 2000, Generální štáb Armády České republiky, Hasičský záchranný sbor 
Moravskoslezského kraje, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského 
kraje a Letiště Leoše Janáčka Ostrava.
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„Naše bezpečnost není samozřejmost a bez bezpečnosti není prosperita“

XVII. ročník Dnů NATO v Ostravě & VIII. ročník Dnů Vzdušných sil Armády 
České republiky, které se oprávněně honosí titulem největší bezpečnostní 
show v Evropě a nejnavštěvovanější dvoudenní akce v České republice, 
se bude konat 16. a 17. září 2017 na Letišti Leoše Janáčka Ostrava. Akce nabízí 
jak rozsáhlý a atraktivní veřejný program lákající rekordní počty návštěvníků, 
tak slouží i jako významná společenská událost a fórum pro setkávání předních 
expertů z bezpečnostní oblasti.

Hlavním cílem akce je prezentovat široké veřejnosti co nejpestřejší škálu 
prostředků, kterými disponuje Česká republika a její partneři na poli zajišťování 
bezpečnosti. Show je navíc plánovaná s dlouhodobým výhledem. V roce 2018 
by se mělo jednat o největší veřejnou oslavu výročí 100 let samostatného 
Československa a jeho ozbrojených a bezpečnostních složek a v roce 2019 si 
připomeneme výročí 70 let od založení NATO. 

Akce je řazena do „klubu prestižních evropských show“ a přestože náklady 
na její organizaci každoročně rostou, veřejnost měla, má a vždy bude mít na ni 
bezplatný vstup.

Z tohoto důvodu se tato velice důležitá akce neobejde bez podpory Vás, 
marketingových partnerů. Díky vysokému návštěvnickému potenciálu, 
který se za posledních 5 let v průměru pohybuje okolo 100 000 na jeden den, 
a díky statutu místa setkávání velice významných hostů a expertů, jsme 
schopni nabídnout skutečně plnohodnotné partnerství, které z Vaší podpory 
činí účelnou investici. To je ještě násobeno tím, že akce záměrně nemá 
charakter výstavy. 

Předkládáme Vám tedy naši nabídku marketingového partnerství, o níž jsme 
přesvědčeni – a zkušenosti z uplynulých let nám dávají za pravdu – že Vám 
poskytne dobrou představu o účelnosti naší případné spolupráce.

Přestože držíte v rukou nabídku Dnů NATO v Ostravě & Dnů Vzdušných sil 
AČR, je vhodné poznamenat, že Jagello 2000 pořádá také další akce, některé 
i s možností partnerského zapojení, které blíže představujeme na následující 
straně.

Těšíme se na shledání s Vámi na Letišti Leoše Janáčka Ostrava ve dnech 16. 
a 17. září 2017, případně na jiných námi pořádaných aktivitách.

     S úctou

 

 Zbyněk Pavlačík 
 CEO & spoluzakladatel 
 Jagello 2000
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Dny NATO v Ostravě

Akce jako tehdejší Den NATO v Ostravě začala psát svou tradici v roce 2001, přičemž z původně 
regionální veřejné prezentace armády, policie a záchranářů se stala největší bezpečnostní show 
v  Evropě. Tuto skutečnost dokládá nejen rostoucí zájem ze strany zahraničních účastníků, ale 
především počet návštěvníků akce. 

Nejedná se však pouze o přehlídku s atraktivním programem. Akce slouží také jako významná 
platforma pro prezentaci důležitých bezpečnostních témat s ojedinělou příležitostí pro připomenutí 
si našich bohatých tradic, dále jako významná společenská událost a také jako místo setkávání 
bezpečnostních expertů z celého světa.

Dny Vzdušných sil Armády České republiky

Jedná se o oficiální akci českého vojenského letectva, která se koná na základě rozhodnutí resortu 
obrany právě souběžně s Dny NATO v Ostravě, a to jako jejich součást. Vytvořili jsme tak prestižní 
formát, který je důležitou garancí kvality zejména vůči zahraničním účastníkům. Tato skutečnost 
se pak odráží v organizaci řady doprovodných mezinárodních aktivit. V posledních letech se tak 
v Ostravě konaly třeba summity velitelů vzdušných sil zemí V4, oficiální bilaterální setkání, mezinárodní 
konference a workshopy na nejvyšší úrovni.

Naše další aktivity s možností partnerského zapojení v roce 2017:

Den otevřených dveří 21. základny taktického letectva Čáslav
20. května
Již tradiční oblíbená akce na čáslavské letecké základně, která se  koná ve dvouleté periodě. Den 
otevřených dveří 21. základny taktického letectva Čáslav navštěvují pravidelně desítky tisíc návštěvníků, 
pro které je přichystán  nabitý program a unikátní možnosti prohlédnout si základnu. Akce se účastní 
také významní hosté z Ministerstva obrany České republiky, Armády České republiky a  Vzdušných sil 
AČR.

IV. národní konference „Naše bezpečnost není samozřejmost“
červen (přesné datum bude určeno)
Národní konference „Naše bezpečnost není samozřejmost“ je každoročně konaná přední bezpečnostní 
akce. Hlavním cílem konference je umožnit setkávání odborníků z bezpečnostní oblasti s politickými 
zástupci a zprostředkovat tak vysoce potřebnou vzájemnou diskuzi o bezpečnostní a obranné politice. 
Každoročně se na ní setkává přibližně 150 významných hostů z bezpečnostní komunity a politické 
sféry na národním formátu. 

II. konference Český průmysl jako nástroj zajištění obrany státu
15. září 
Konference je od roku 2016 koncipována jako každoroční součástí Dnů NATO v Ostravě & Dnů 
Vzdušných sil AČR. Koná se v pátek před show a jejím společenským programem. Hlavním cílem této 
akce konané záměrně na národním formátu je umožnit setkávání, odbornou debatu a potřebný dialog 
zástupců obranného a bezpečnostního průmyslu České republiky se zástupci ministerstva obrany 
a ozbrojených sil a bezpečnostní komunity o vzájemných možnostech a potřebách. 

Nabídku pro konferenci Český průmysl jako nástroj zajištění obrany státu naleznete na straně 29, nabídku pro ostatní 
aktivity rádi na požádání zašleme.



5

Co můžeme nabídnout

Díky svému unikátnímu charakteru kombinace nejnavštěvovanější 
dvoudenní akce v České republice a zároveň vrcholné společenské 
události pro významné hosty i místa setkávání bezpečnostních expertů 
můžeme nabídnout přínosné partnerství hned v několika hlavních 
oblastech zájmů:

 � navázání a rozvíjení obchodních kontaktů
 � nejvhodnější je se prezentovat ve VIP zóně
 � anebo zvolit partnerství, které umožňuje přístup na námi 

organizované společenské akce

 � zviditelnění značky 
 � Vaši značku si zapíše do paměti až půl milionu návštěvníků 

na místě a diváků televizních přenosů
 � díky prezentaci ve formě uvedení loga na plakátech, v inzerátech 

mediálních partnerů, na našich internetových stránkách 
natodays.cz, na Facebooku, prostřednictvím PR článku

 �  a přímo v areálu konání akce vlastní expozicí, logem či spotem 
na velkoplošné obrazovce, bantexy či samplingovou kampaní

 � představení produktů
 �  Vaše expozice slouží jako výkladní skříň pro Vaše produkty 

a služby, zejména novinky
 �  výběr úspěšných veřejných premiér z minulých let: 

 �  ŠKODA VisionC, Yeti Xtreme, nový vůz ŠKODA Superb 
Combi i ŠKODA Superb Combi SportLine

 �  demonstrátor cvičného letounu L-39NG AERO Vodochody
 �  obrněný vůz TITUS na podvozku TATRA a bojové vozidlo 

pěchoty ASCOD
 �  energetický kontejner Alfons

 �  přímý prodej
 �  masivní návštěvnost akce tvoří také vhodné příležitosti k prodeji 

Všechny tyto zájmy je samozřejmě možné také vhodně zkombinovat, 
neboť je možné partnerství přizpůsobit na míru dle Vašich představ 
a konkrétních požadavků. Dále je možné jednat také o specifických 
možnostech, jako jsou například partnerství doprovodných aktivit, 
seminářů, soutěží či mobilní verze webu m.natodays.cz.

Přehled kategorií partnerství
Generální partner   str. 14

Exkluzivní partner    str. 15

Partner Gala Dinner   str. 16

Partner slavnostního přípitku  str. 17

Hlavní partner    str. 18

Hlavní marketingový partner  str. 19

Marketingový partner   str. 20

Partner     str. 21

Výběr doplňkových služeb  str. 22-23
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Pravidelní účastníci akce

Každý rok předvádí široké spektrum armádních jednotek a složek 
integrovaného záchranného systému své umění a schopnosti a své moderní 
či historické vybavení v efektních dynamických či statických ukázkách. 
Klademe důraz na prezentaci mezinárodní spolupráce, díky čemuž se k nám 
čeští účastníci stále častěji představují také se svými zahraničními kolegy.

Armády – pozemní a vzdušné síly, námořnictva i speciální a čestné 
jednotky

Báňští záchranáři

Celní správa

Hasiči

Horská služba

Krajská hygienická stanice

Městská policie Ostrava

Policie

Vězeňská služba

Vojenská policie

Vysoké školy a vzdělávací instituce

Záchranáři

Zdravotníci 
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VIP hosté

Také díky rostoucí prestiži akce navštívilo show v roce 2016 téměř 
3 000 významných hostů. Ze Dnů NATO v Ostravě & Dnů Vzdušných 
sil Armády České republiky se tak postupně stalo důležité místo 
společenských setkání národního i evropského významu a pevně 
věříme, že tento trend bude pokračovat. 

Mezi nejvýznamnější domácí hosty akce v roce 2016 patřili předseda 
poslanecké sněmovny Jan Hamáček, premiér Bohuslav Sobotka, 
paní Ivana Zemanová, ministr obrany Martin Stropnický 
a  zástupce náčelníka generálního štábu generálmajor Jiří 
Baloun. Významné partnery akce zastoupili primátor statutárního 
města Ostrava Tomáš Macura a hejtman Moravskoslezského 
kraje Miroslav Novák. 

Vrcholnými zahraničními hosty byli státní tajemník německého 
ministerstva obrany Markus Grübel, zástupce velitele německých 
pozemních sil generálporučík Carsten Jacobson, zástupce velitele 
německých vzdušných sil generálmajor Günter Katz a velitel vzdušných, 
vesmírných a informačních operací amerického letectva generálmajor 
Kenneth Lewis.

Nesmíme opomenout rovněž poslance z výborů pro obranu, 
bezpečnost a zahraničního výboru i další zákonodárce, a jako tradičně 
nejvyšší velení armády, policie, hasičského záchranného sboru, 
celní správy a dalších zúčastněných složek, včetně řady velvyslanců, 
vojenských přidělenců či vrcholných zástupců marketingových 
partnerů a obranného a bezpečnostního průmyslu.

Zúčastněné země a počty návštěvníků v jednotlivých letech

2016                     130 000 návštěvníků1

2015                 225 000 návštěvníků

2014                225 000 návštěvníků 

2013              145 000 návštěvníků1

2012                    208 000 návštěvníků

2011                  225 000 návštěvníků
 1 - návštěvnost ovlivněna nepříznivým počasím

„Je mi skutečně velkou ctí, že jsem opět 
po  čase mohl dorazit na Dny NATO. 
Není to žádná náhoda, je to protože chci 
podtrhnout význam, jaký má dnes otázka 
obrany pro českou vládu. Česká republika 
je šestou nejbezpečnější zemí na světě 
a nám záleží na tom, aby to tak zůstalo.“  
Bohuslav Sobotka, předseda vlády 
České republiky
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Special Partner Nation  

Od roku 2014 je velmi úspěšnou součástí akce forma prezentace tzv. 
speciálního partnerského státu (Special Partner Nation), který má 
velký ohlas u  návštěvníků, významných hostů i marketingových partnerů. 
Speciální partnerství spočívá zejména v rozsáhlé prezentaci ozbrojených sil 
a bezpečnostních složek daného státu v areálu Dnů NATO v Ostravě & Dnů 
Vzdušných sil Armády České republiky včetně jeho průmyslu, ale také v účasti 
delegace významných hostů z jeho ozbrojených sil i  politické reprezentace. 
Naše akce je jednou z mála v  Evropě, která má podobný komponent. Prvním 
speciálním partnerským státem se stalo Polsko v roce 2014, po němž následovalo 
Švédsko a v roce 2016 Německo. Všechny speciální partnerské státy výrazně 
přispěly k rozvoji a obohacení akce. 

Polsko předvedlo techniku všech složek svých ozbrojených sil a jednalo se pro 
něj o dosud největší veřejnou prezentaci ozbrojených sil mimo Polsko se 13 typy 
letadel a pozemní techniky. 

Švédsko ke své roli jako speciálního partnerského státu přistoupilo také velice 
pozitivně a vůbec poprvé v historii akce využilo strategický dopravní letoun 
v unikátní operaci, kdy při uplatnění svého kreditu v mnohonárodním dopravním 
programu přepravilo svou pozemní techniku vzdušnou cestou a  transportní 
letoun vystavilo na statické ukázce. 

V roce 2016 bylo speciálním partnerským státem Německo, které se této 
role zhostilo v rekordním stylu a připravilo svou historicky největší prezentaci 
v zahraničí.  Do Ostravy dorazilo na 240 příslušníků s více než 50 kusy techniky 
z celkem 8 německých bezpečnostních složek. Za ozbrojené síly se představily 
pozemní síly, letectvo, námořnictvo a velitelství podpory, dále pak policie, celníci, 
Spolkový úřad pro technickou pomoc (THW) a Německý červený kříž. Německá 
armáda se také jako první zahraniční účastník v historii se svým tankem Leopard 
2 a obrněným záchranářským vozidlem Büffel zapojila do ukázky kombinované 
bojové činnosti Armády České republiky.
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Strategická partnerství a spolupráce

Od roku 2003 Jagello 2000 zastupuje Českou republiku v Atlantic Treaty 
Association. 

Od roku 2007 jsou Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil AČR partnerem 
Mezinárodního veletrhu obranné a bezpečnostní techniky IDET 
&  Mezinárodního veletrhu požární a bezpečnostní techniky a služeb 
PYROS/ISET.

Od roku 2010 jsme členy European Airshow Council.

Od roku 2011 jsou Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil AČR partnerem 
Bratislava Global Security Forum GLOBSEC.

Od roku 2012 spolu s GLOBSEC udělujeme Czech and Slovak Transatlantic 
Awards.

Výběr z obdržených ocenění
European Airshow Council Convention:
Jagello 2000 je rekordmanem v oceněních tohoto evropského sdružení 
organizátorů a účastníků leteckých dnů. 

 � 2011, 2015: Cena za 1. místo v kategorii marketing & PR 

 � 2013, 2014, 2016: Cena za 3. místo v kategorii marketing & PR 

 � 2016: Cena Paula Bowena za výjimečný přínos

Další ocenění:
2008: Ocenění Za realizaci aktivit majících celkový vliv na hospodářský, 
ekonomický a společenský rozvoj Moravskoslezského kraje od Krajské 
hospodářské komory MSK

2012: Mimořádné ocenění NATO International Freedom Award od 93rd 
Squadron Heritage Association, USAF Reserve Command, Barksdale AFB

2012: Oficiální internetový portál Severoatlantické aliance ohodnotil Dny 
NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil Armády České republiky titulem 
“The Biggest Security Show in Europe”

2013: Ocenění Za přínos k rozvoji Moravskoslezského kraje v kategorii 
úspěšná akce v kraji od Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje 

2015: Ocenění jako Nejlepší evropská airshow pro fotografování 
od 4Avitation.nl
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Akce slouží jako významná společenská událost…

Na Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil AČR směřují významní 
hosté z České republiky i ze zahraničí, a to z nejvyšších pozic státní správy 
a samosprávy, ozbrojených sil a složek integrovaného záchranného systému, 
vysokých škol i podnikové sféry. Díku tomu se jedná o vhodné místo jak pro 
Vaši prezentaci, tak i pro jedinečná společenská či obchodní setkání.

Společenský program akce je rozvíjen dlouhodobě a každým rokem se jeho 
úroveň zvyšuje, což dokládá i návštěvnost stále významnějšími hosty. Níže 
naleznete předběžný přehled společenských událostí, které budou spojeny 
s příštím ročníkem Dnů NATO v Ostravě & Dnů Vzdušných sil AČR.

Všechny níže uvedené události jsou určeny pouze pro zvané, a v případě 
partnerských společností se řídí kategorií partnerství (viz přehled na straně 
26).

Uvítací koktejl na Generálním konzulátu Polské republiky 
v Ostravě
Společenský program tradičně začíná v 16.30 hodin v pátek 15. září 2017 
uvítacím koktejlem, na nějž generální konzul Polské republiky v Ostravě zve 
významné hosty a účastníky Dnů NATO v Ostravě & Dnů Vzdušných sil 
AČR.

Gala Dinner 
Slavnostní Gala Dinner proběhne v pátek v předvečer akce od 18.30 hodin 
v multifunkční aule Gong v Dolních Vítkovicích za účasti 200 významných 
hostů jako jedna z vrcholných společenských událostí v kraji. Této galavečeře 
pořádané Moravskoslezským krajem a Jagello 2000, se účastní nejvyšší 
představitelé České republiky, jejích ozbrojených sil a bezpečnostních 
složek, diplomaté, vojenští přidělenci a vybraná společnost předních 
představitelů partnerů akce. Po skončení Gala Dinner pro její hosty dále 
následuje samostatná slavnostní číše vína. 

Předání Czech and Slovak Transatlantic Awards
Součástí vybraného programu páteční Gala Dinner je také již tradiční 
předávání Czech and Slovak Transatlantic Award. Ty společně udílí 
Jagello 2000 a GLOBSEC , a to dvakrát ročně na dvou nejvýznamnějších 
bezpečnostních akcích v našem regionu – bratislavské bezpečnostní 
konferenci GLOBSEC a Dnech NATO v Ostravě & Dnech Vzdušných sil 
AČR. Cena je udílena vždy jedné domácí a jedné zahraniční osobnosti, jež 
se významně zasloužily o vstup zemí střední Evropy do Severoatlantické 
aliance a o rozvoj transatlantických vztahů. 

Slavnostní přípitek
Již přímo v areálu konání akce na Letišti Leoše Janáčka Ostrava, v Ground 
Boxu Jagello 2000 jako nejreprezentativnějším prostoru ve VIP zóně, 
proběhne v sobotu i v neděli v 10.00 hodin tradiční slavnostní přípitek 
k zahájení akce pro nejvýznamnější hosty. 
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…i jako tradiční místo setkávání vrcholných expertů

Ostrava se v době konání Dnů NATO v Ostravě & Dnů Vzdušných 
sil AČR každoročně stává důležitým místem setkávání vrcholných 
domácích i zahraničních bezpečnostních expertů, kteří jsou následně 
přítomni na akci a společenských aktivitách. 

Nejinak tomu bude i 15. – 17. září 2017, kdy se navíc v pátek před akcí 
bude konat již 2. ročník konference Český průmysl jako nástroj 
zajištění obrany státu. Této akce, pořádané Ministerstvem obrany 
České republiky a Jagello 2000, se na rozdíl od ostatních odborných 
aktivit, u nichž to z důvodu jejich charakteru není možné, budou opět 
moci účastnit vybraní zástupci partnerských společností (více na 
straně 29).

Pro představu o úrovni odborného programu přinášíme jeho přehled za 
rok 2016. V uplynulém ročníku proběhlo v rámci akce široké spektrum 
odborných konferencí a jednání, které pořádalo Ministerstvo obrany 
České republiky, Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu, 
Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, Zastoupení Evropské 
komise v České republice a Jagello 2000.

Pátek 16. září 2016
 �  Konference Český průmysl jako nástroj zajištění obrany 

státu pořádaná Ministerstvem obrany České republiky, Asociací 
obranného a bezpečnostního průmyslu a Jagello 2000 jako nová 
každoroční součást akce. Akce se zúčastnilo přibližně 130 hostů 
z ministerstva obrany, ozbrojených sil, obranného a bezpečnostního 
průmyslu a bezpečnostní komunity. Zástupci ministerstva obrany 
následně zhodnotili konferenci jako „velice vydařenou“ s tím, že by 
se na ni mělo rozšířeným formátem navázat i v budoucích letech. 

 � Konference vojenských leteckých národních autorit pořádaná 
Odborem vojenského letectví Ministerstva obrany České republiky 
za podpory Jagello 2000. Účastníci akce, odborníci na vojenské 
letectví z partnerských států, nejdříve probírali odborná témata 
a pak v průběhu Víkendové show zhlédli její zabezpečení jakožto 
akce konané pod hlavičkou OVL MO ČR.  

 �  Seminář Increasing Resilience: Following NATO Summit’s 
Recommendation To Countering Hybrid Threats pořádaný 
Fakultou sociálních studií Masarykovy univerzity, Zastoupením 
Evropské komise v České republice a Jagello 2000 za účasti 
akademické sféry i bezpečnostních praktiků ze široké škály 
bezpečnostních složek. Seminář navazoval v praktické úrovni 
na podobnou akci v minulém roce, kdy se řešila konceptualizace 
hybridní války a její role jako nového fenoménu v bezpečnostním 
prostředí Evropy. 
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Česká televize, hlavní mediální partner akce, se podílí na strategické 
spolupráci od roku 2006, a to zejména formou masivní informační a 
zpravodajské kampaně. Těší nás také, že projekt „Den s dokumenty 
ČT“ je součástí doprovodného programu naší akce. Bezkonkurenční je 
obsáhlé zpravodajství z příprav, ale zejména samotného průběhu akce 
formou záznamů a několikahodinových přímých přenosů. Průměrná 
sledovanost zpravodajského kanálu ČT24 v sobotu 17. 9. 2016 během 
tříhodinového přenosu činila 128 000 diváků (share 7,99 %), v neděli 18. 
9. 2016 během dvouhodinového přenosu 150 000 diváků (share 7,41 %), 
což jsou doposud rekordní čísla. / zdroj: Česká televize.

Rádio Čas je strategickým mediálním partnerem akce na 
rádiových vlnách, se kterým spolupracujeme od prvního ročníku. 
Nejposlouchanější rádio na svých frekvencích napříč Českou republikou 
realizuje rozsáhlou informační a zpravodajskou kampaň. Již několik let 
vysílá z areálu akce z polního studia a své vysílání tak obohacuje o 
výraznou zvukovou kulisu. V průběhu akce rovněž poskytuje speciální 
frekvenci pro vysílání Radia Dny NATO 88,6 FM, prostřednictvím 
kterého návštěvníci v areálu akce a jeho okolí poslouchají komentáře 
dynamických ukázek a aktuální zpravodajství. V roce 2016 oslovilo 
z „polního studia“ v průměru 500 000 svých posluchačů, vysílání 
Radia Dny NATO 88,6 FM si mohlo naladit dalších přibližně 200 000 
posluchačů / zdroj: Rádio Čas. 

Naši partneři mohou využít Radio Čas pro svou propagaci za 
zvýhodněných podmínek.

Vydavatelství Aeromedia, Kagero (Polsko) a Magnet Press 
(Slovensko) jsou prestižními mediálními partnery pro naši komunikaci 
s odbornou veřejností v České republice i zahraničí. Prostřednictvím 
jejich titulů oslovujeme fanoušky letectví, pozemní techniky, speciálních 
jednotek ozbrojených sil i bezpečnostních sborů, apod. Zároveň nám 
poskytují rozsáhlý prostor, v rámci kterého můžeme prezentovat nejen 
samotnou akci, ale rovněž loga našich významných partnerů. 

Na Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil AČR 2016 se akreditovalo 
132 novinářů ze 13 zemí (Česká republika, Bulharsko, Francie, 
Chorvatsko, Itálie, Německo, Nizozemí, Polsko, Rakousko, Slovensko, 
Spojené státy americké, Švýcarsko, Velká Británie).

Mediální partnerství

Dlouhodobě spolupracujeme s prestižními českými a zahraničními (vydavatelství Kagero Publishing – Polsko, vydavatelství 
Magnet Press – Slovensko) sdělovacími prostředky, které patří mezi významné subjekty mediálního trhu a pomáhají nám 
propagovat akci mezi širokou veřejnost.
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Pokrytí na internetu a sociálních sítích

Návštěvníci nesledují akci pouze přímo na místě na Letišti Leoše Janáčka Ostrava a prostřednictvím našich mediálních partnerů, 
ale v průběhu celého roku také na internetu a na sociálních sítích, přičemž v minulém ročníku jsme opět zaznamenali rekordní 
zájem návštěvníků o tato nová media. Zejména sledujeme masivní nárůst zájmu o videopřenosy z akce.

Internetové stránky natodays.cz (říjen 2015–září 2016)

459 542 návštěv
183 224 návštěvníků

1 686 848 zobrazených stránek

Internetové stránky m.natodays.cz (říjen 2015–září 2016)

218 023 návštěv
108 504 návštěvníků
781 650 zobrazených stránek

Facebook (září 2016)

35 138 fanouškům se stránka líbí
18% meziroční zvýšení počtu fanoušků

8 500 334 impresí (bez využití reklamy) 
2 597 520 uživatelů četlo příspěvky

124 zveřejněných příspěvků
39 053 “líbí se” u příspěvků

1 706 komentářů
3 338 sdílení příspěvků

Youtube (září 2016) 

29 nahraných videí
241 446 zhlédnutí
966 527 minut sledování (170% meziroční nárůst)

Aplikace pro mobilní zařízení (září 2016)

7 856 stažení na Google Play
1 050 stažení na iTunes
6,9% saturace návštěvníků
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 � Ground Box o velikosti 120 m2 včetně cateringu pro 60 osob a speciální pozvánky do něj

 �  prezentační plocha pro výstavbu vlastní expozice ve veřejné zóně areálu akce o velikosti do 200 m2

 �  24 VIP pozvánek na sobotu, každá pro dvě osoby

 �  18 VIP pozvánek na neděli, každá pro dvě osoby

 �  6 pozvánek do Ground Boxu Jagello 2000 na sobotu i na neděli, každá pro dvě osoby (slavnostní přípitek se koná v sobotu 
i v neděli v 10.00 hodin)

 �  6 pozvánek na Gala Dinner – slavnostní večeři v předvečer akce spojenou s udílením Czech and Slovak Transatlantic 
Award, každá pro jednu osobu na jméno

 �  účast zástupců partnera na doprovodných společenských aktivitách

 �  vydání PR článku o partnerství na oficiálních internetových stránkách www.natodays.cz 

 �  banner a logo na homepage oficiálních internetových stránek www.natodays.cz

 �  logo v přehledu partnerů na oficiálních internetových stránek www.natodays.cz

 �  logo v mobilní aplikaci k akci v reklamních smyčkách

 �  logo v outdoorové a mediální kampani (umístění na plakátech, v inzerci a na roll-upech s přehledem partnerů)

 �  logo v informačních materiálech o akci (umístění v pláncích, tiskových zprávách, newsletterech, programovém materiálu 
pro návštěvníky a v crew manuálu pro posádky)

 �  logo na VIP pozvánkách na akci

 �  prezentace v areálu akce formou umístění loga a vlastního spotu partnera do 30 sekund délky na velkoplošné obrazovce 
v reklamních smyčkách

 �  logo na informačních totemech v areálu akce

 �  celková plocha do 60 m2 v areálu akce pro umístění vlastních bantexů partnera

 �  umožnění sampling kampaně ve veřejné části a ve VIP zóně (mimo Relax zónu)

 �  odkaz na stránku partnera na profilu akce na sociální síti Facebook

 �  13 vjezdových karet do areálu pro obsluhu expozice (více v přehledu na stranách 26 a 27)

 � za příplatek možnost dohody na přejmenování Ground Boxu Jagello 2000 (dříve Gripen Chalet) dle partnera

Generální partner 
exkluzivní - vyhrazeno pro jednoho partnera
pozice je pro rok 2017 předběžně rezervována
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 � prezentační plocha pro výstavbu vlastní expozice ve veřejné zóně areálu akce o velikosti do 300 m2

 �  12 VIP pozvánek na sobotu, každá pro dvě osoby

 �  9 VIP pozvánek na neděli, každá pro dvě osoby

 �  2 pozvánky do Ground Boxu Jagello 2000 na sobotu i na neděli, každá pro dvě osoby (slavnostní přípitek se koná v sobotu  
i v neděli v 10.00 hodin)

 �  2 pozvánky na Gala Dinner – slavnostní večeři v předvečer akce spojenou s udílením Czech and Slovak Transatlantic 
Award, každá pro jednu osobu na jméno

 �  účast zástupců partnera na doprovodných společenských aktivitách

 �  vydání PR článku o partnerství na oficiálních internetových stránkách www.natodays.cz

 �  logo na homepage oficiálních internetových stránek www.natodays.cz

 �  logo v přehledu partnerů na oficiálních internetových stránkách www.natodays.cz

 �  logo v mobilní aplikaci k akci v reklamních smyčkách

 �  logo v outdoorové a mediální kampani (umístění na plakátech, v inzerci a na roll-upech s přehledem partnerů)

 �  logo v informačních materiálech o akci (umístění v pláncích, tiskových zprávách, newsletterech, programovém materiálu 
pro návštěvníky a crew manuálu pro posádky)

 �  logo na VIP pozvánkách na akci

 �  prezentace v areálu akce formou umístění loga a vlastního spotu partnera do 30 sekund délky na velkoplošné obrazovce 
v reklamních smyčkách

 �  logo na informačních totemech v areálu akce

 �  celková plocha do 100 m2 v areálu akce pro umístění vlastních bantexů partnera na plotech v Relax zóně

 �  umožnění sampling kampaně ve veřejné části vč. Relax zóny a ve VIP zóně

 �  odkaz na stránku partnera na profilu akce na sociální síti Facebook

 � 10 vjezdových karet do areálu pro obsluhu expozice (více v přehledu na stranách 26 a 27)

Exkluzivní partner
exkluzivní - vyhrazeno pro jednoho partnera
pozice je obsazena do roku 2018 včetně
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 �  prezentace společnosti na Gala Dinner v předvečer akce jako 
jediného komerčního partnera:

 �  logo na pozvánkách na Gala Dinner
 �  logo v doprovodné brožuře (v anglickém jazyce)
 �  logo na prezentační fotostěně a na stěně na podiu
 �  logo na informační obrazovce se zasedacím pořádkem
 �  umístění 6 ks vlastních roll-upů partnera

 �  6 pozvánek na Gala Dinner, každá pro jednu osobu na jméno

 �  konzultace s partnerem při tvorbě zasedacího pořádku Gala 
Dinner

 �  7 VIP pozvánek na sobotu, každá pro dvě osoby

 �  5 VIP pozvánek na neděli, každá pro dvě osoby

 �  3 pozvánky do Ground Boxu Jagello 2000 na sobotu i na neděli, 
každá pro dvě osoby (slavnostní přípitek se koná v sobotu i v 
neděli v 10.00 hodin) 

 � účast zástupců partnera na doprovodných společenských 
aktivitách

 �  možnost dojednání zvýhodněné ceny v případě výběru i další 
kategorie partnerství z naší nabídky, případně individuální dohoda 
na partnerském balíčku.

Partner Gala Dinner 
exkluzivní - vyhrazeno pro jednoho partnera
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 �  logo partnera přípitku na tištěných pozvánkách na slavnostní přípitek 
pro nejvýznamnější hosty akce konaný v sobotní den akce v 10.00 hodin 
v Ground Boxu Jagello 2000

 �  5 VIP pozvánek na oba dva dny akce, každá pro dvě osoby

 �  5 pozvánek do Ground Boxu Jagello 2000 na sobotu i na neděli, každá 
pro dvě osoby

 �  2 pozvánky na Gala Dinner – slavnostní večeři v předvečer akce spojenou 
s udílením Czech and Slovak Transatlantic Award, každá pro jednu osobu 
na jméno

 �  exkluzivní prezentace formou bantexu či roll-upu v Ground Boxu Jagello 
2000  (max. 4 m2)

 �  umožnění distribuce propagačních materiálů partnera

 �  umožnění distribuce drobných upomínkových předmětů partnera

 �  součinnost se setkáním zástupců partnera s nejvýznamnějšími hosty 
akce

 �  účast zástupců partnera na doprovodných společenských aktivitách

 �  3 vjezdové karty do areálu pro servisní vozy (více v přehledu na stranách 
26 a 27)

 �  možnost dojednání zvýhodněné ceny v případě výběru i další kategorie 
partnerství z naší nabídky, případně individuální dohoda na partnerském 
balíčku

Partner slavnostního přípitku 
exkluzivní - vyhrazeno pro jednoho partnera
pozice je pro rok 2017 předběžně rezervována
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 �  Ground Box o velikosti 58 m2 včetně cateringu pro 30 osob a speciální 
pozvánky do něj nebo prezentační plocha pro výstavbu vlastní expozice 
ve veřejné zóně areálu akce o velikosti do 150 m2

 �  10 VIP pozvánek na sobotu, každá pro dvě osoby

 �  8 VIP pozvánek na neděli, každá pro dvě osoby

 �  2 pozvánky do Ground Boxu Jagello 2000  na sobotu i na neděli, každá 
pro dvě osoby (slavnostní přípitek se koná v sobotu i v neděli v 10.00 
hodin)

 �  2 pozvánky na Gala Dinner – slavnostní večeři v předvečer akce spojenou 
s udílením Czech and Slovak Transatlantic Award, každá pro jednu osobu 
na jméno

 � účast zástupců partnera na doprovodných společenských aktivitách

 �  logo na homepage oficiálních internetových stránek www.natodays.cz

 �  logo v přehledu partnerů na oficiálních internetových stránkách  
www.natodays.cz

 �  logo v mobilní aplikaci k akci v reklamních smyčkách

 �  logo v outdoorové a mediální kampani (umístění na plakátech, v inzerci 
a na roll-upech s přehledem partnerů)

 �  logo v informačních materiálech o akci (umístění v newsletterech, 
programovém materiálu pro návštěvníky a v crew manuálu pro posádky)

 �  logo na VIP pozvánkách na akci

 �  prezentace v areálu akce formou umístění loga a vlastního spotu partnera 
do 30 sekund délky na velkoplošné obrazovce v reklamních smyčkách

 �  logo na informačních totemech v areálu akce

 �  celková plocha do 40 m2 v areálu akce pro umístění vlastních bantexů 
partnera

 �  umožnění sampling kampaně ve veřejné části a ve VIP zóně (mimo Relax 
zónu)

 �  odkaz na stránku partnera na profilu akce na sociální síti Facebook

 �  6 vjezdových karet do areálu pro obsluhu expozice (více v přehledu 
na stranách 26 a 27)

Hlavní partner 
všechny pozice jsou pro rok 2017 obsazeny
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 �  prezentační plocha pro výstavbu vlastní expozice ve veřejné zóně areálu 
akce velikosti do 60 m2

 �  7 VIP pozvánek na sobotu, každá pro dvě osoby

 �  5 VIP pozvánek na neděli, každá pro dvě osoby

 �  1 pozvánka do Ground Boxu Jagello 2000  na sobotu i na neděli, platná 
pro dvě osoby (slavnostní přípitek se koná v sobotu i v neděli v 10.00 
hodin)

 �  účast zástupců partnera na doprovodných společenských aktivitách

 �  logo na homepage oficiálních internetových stránek www.natodays.cz

 �  logo v přehledu partnerů na oficiálních internetových stránkách 
www.natodays.cz

 �  logo v outdoorové a mediální kampani (umístění na plakátech, v inzerci 
a na roll-upech s přehledem partnerů)

 �  logo v informačních materiálech o akci (umístění v newsletterech 
a v crew manuálu pro posádky)

 �  logo na VIP pozvánkách na akci

 �  prezentace v areálu akce formou umístění loga na velkoplošné obrazovce 
v reklamních smyčkách

 �  logo na informačních totemech v areálu akce 

 �  celková plocha do 30 m2 v areálu akce pro umístění vlastních bantexů 
partnera

 �  odkaz na stránku partnera na profilu akce na sociální síti Facebook

 �  4 vjezdové karty do areálu pro obsluhu expozice (více v přehledu 
na stranách 26 a 27)

Hlavní marketingový partner 
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 �  prezentační plocha pro výstavbu vlastní expozice ve veřejné zóně areálu akce o velikosti do 40 m2

 �  4 VIP pozvánky na sobotu, každá pro dvě osoby

 �  3 VIP pozvánky na neděli, každá pro dvě osoby

 �  logo v přehledu partnerů na oficiálních internetových stránkách www.natodays.cz

 �  logo v outdoorové a mediální kampani (umístění na plakátech, v inzerci a na roll-upech s přehledem partnerů)

 �  logo v informačních materiálech o akci (umístění v newsletterech a v crew manuálu pro posádky)

 �  logo na VIP pozvánkách na akci

 �  prezentace v areálu akce formou umístění loga na velkoplošné obrazovce v reklamních smyčkách 

 �  logo na informačních totemech v areálu akce

 �  celková plocha do 20 m2 v areálu akce pro umístění vlastních bantexů partnera

 �  3 vjezdové karty do areálu pro obsluhu expozice (více v přehledu na stranách 26 a 27)

Marketingový partner 
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 �  prezentační plocha pro výstavbu vlastní expozice ve veřejné zóně areálu akce o velikosti do 25 m2

 �  2 VIP pozvánky na sobotu, každá pro dvě osoby

 �  2 VIP pozvánky na neděli, každá pro dvě osoby

 � logo v přehledu partnerů na oficiálních internetových stránkách www.natodays.cz

 �  logo v outdoorové kampani (umístění na plakátech)

 �  logo na VIP pozvánkách na akci

 �  logo na informačních totemech v areálu akce

 �  celková plocha do 10 m2 v areálu akce pro umístění vlastních bantexů partnera

 �  2 vjezdové karty do areálu pro obsluhu expozice (více v přehledu na stranách 26 a 27)

Partner  
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Nabídka doplňkových služeb 

Prezentační plocha ve VIP zóně 
Jedná se o prestižní formu prezentace, neboť plocha ve VIP zóně je velice omezena, což zaručuje exkluzivitu prezentace 
a pohodlný přístup významných hostů (o VIP hostech viz strana 7).

 �  je určena k výstavbě vlastní expozice či vystavení Vašich produktů a služeb

 �  možnost zakoupit další služby na základě dohody, např. VIP pozvánky pro Vaše obchodní partnery, atp.

Prezentační plocha ve veřejné zóně 
Prezentační plocha ve veřejné zóně na největší dvoudenní akci v České republice umožňuje představit společnost a její produkty 
a služby desítkám tisíc návštěvníků každý den Víkendové show.

 �  možnost zajištění zázemí pro Vaši expozici (stan, kontejner, atp.) za zvýhodněných podmínek

 �  minimální hloubka pronajaté plochy jsou 4 metry
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Další formy inzerce (v newsletterech pro marketingové partnery a VIP hosty, v oblíbené mobilní aplikaci, banner 
na internetových stránkách natodays.cz a další) či specifické formy partnerství (exkluzivní partnerství mobilní verze stránek 
m.natodays.cz či koláren v areálu akce) na vyžádání.

Korporátní zóna 
Využijte speciální nabídky na pronájem prostor v relax zóně vyhrazených pouze pro Vaši společnost a odměňte Vaše obchodní 
partnery, klienty či zaměstnance tím, že si v rámci největší bezpečnostní show v Evropě vytvoříte vlastní exkluzivní zázemí 
pro pohodlné sledování dynamických ukázek.

 �  možnost vytvoření kompletního zázemí s posezením, občerstvením, toaletami, vyvýšenou tribunou pro pohodlné sledování 
ukázek a podobně

 �  možnost smluvní ceny k Vaší spokojenosti

 �  možnost zakoupení vjezdů a parkování přímo v areálu či dalších služeb dle Vašich požadavků

Plocha pro umístění bantexů 
Bantexy o maximálním rozměru 3 (šířka) x 1,6 (výška) metrů (doporučený rozměr je 2,5 x 1,25 metru pro vysoké ploty a 2,5 x 1 metr 
pro nízké ploty) umisťujeme našimi silami na mobilní oplocení v areálu (VIP či veřejná zóna).

Elektřina k expozici 
Cena je za zajištění 1 kW elektrického příkonu v pátek, sobotu a neděli při akci. Elektřinu nelze z logistických důvodů zavést 
do všech prostor v areálu. Při rozsáhlém požadavku individuální nacenění.

 � Vzhledem ke skutečnosti, že areál konání akce není zasíťován, a proto je elektřina dodávána elektrocentrálami, může 
docházet ke krátkodobým výpadkům. Upozorňujeme, že expozice se zavedenou elektřinou musejí být dle platných předpisů 
vybaveny hasicím přístrojem s platnou revizí. 

Inzerce v crew manuálu 
Crew manuál dostávají po příletu všichni letečtí účastníci akce (osádky a pozemní personál) a všichni si ji musí podrobně 
nastudovat, neboť obsahuje velmi důležité informace o akci, místu, dopravě a logistice. Tuto brožurku o rozměru A5 tiskneme 
v nákladu 500 ks. 
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Ground Box - popis

Ground Box je nejprestižnější, nejkomfortnější a jedna z nejlépe viditelných 
forem prezentace partnera v areálu akce. Je součástí marketingového balíčku 
generálního partnera a hlavních partnerů.

Jedná se o venkovní kontejnerovou sestavu s vnitřním vybavením a službami 
veletržního standardu poskytující našim partnerům komfortní zázemí, která 
našla svůj vzor v tzv. sky boxech.

Ground Box slouží k oficiálním schůzkám, ale dále rovněž k neformálním 
setkáním s obchodními partnery, mimořádně úspěšnými zaměstnanci 
či výherci soutěží, a to v komfortním prostředí s nejlepším možným výhledem 
na atraktivní dynamické ukázky.

Součástí Ground Boxu je oplocená předzahrádka včetně laviček a stolů 
s výhledem na prostor dynamických ukázek. Uvnitř Ground Boxu se nachází 
recepce, zasedací místnost, kuchyňka a hlavní místnost s posezením 
a cateringem. 

Součástí nabídky je branding horními límci (další grafiku můžeme 
zprostředkovat), samoobslužný catering pro 30 osob včetně servisní služby 
(nápoje - soft drinks a pivo, káva a čaj, občerstvení - zákusky, sýrovo-salámové 
mísy, pečivo, řízečky...), standardní vnitřní vybavení (3 kulaté, 1 pultový, 
1 podlouhlý a 2 servisní stoly, 21 židlí, barová židle, odkládací regál, lednice, 
věšák, odpadkový koš), připojení k technologiím (zásuvky 230 V s přívodem 
elektřiny do 3 kW, základní osvětlení, připojení k Wi-Fi) a úklidový servis.

Je možné zajistit i nadstandardní požadavky ze strany partnera 
za zvýhodněných finančních podmínek dle vzájemné dohody.

Orientační schéma

rozměry (VxŠxH): 240x605x980cm
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Generální 
partner

Exkluzivní 
partner

Partner 
Gala Dinner

Partner 
slavnostního 

přípitku

Hlavní  
partner

Hlavní 
marketingový 

partner

Marketingový 
partner Partner

Společenské aktivity
VIP pozvánka na akci 
na sobotu, každá pro 2 osoby 
(ks) 1) 

24 12 7 5 10 7 4 2

VIP pozvánky na akci 
na neděli, každá pro 2 osoby 
(ks) 1) 

18 9 5 5 8 5 3 2

Pozvánka na slavnostní 
přípitek do Gripen Chalet, 
každá pro 2 osoby (ks)

6 2 3 5 2 1

Pozvánka na Gala Dinner, 
každá pro 1 osobu (ks) 6 2 6 2 2

Pozvání na další doprovodné 
společenské aktivity 2)           

Prezentace v areálu akce

Ground Box 


nebo

Prezentační plocha v areálu 
akce (m2) 200 300 150 60 40 25

Vlastní reklamní spot 
na velkoplošné obrazovce (do 
30 s) 

  

Logo na velkoplošné 
obrazovce     

Logo na informačních 
totemech v areálu akce      

Plocha pro umístění vlastních 
bantexů (m2) 3) 60 100 40 30 20 10

Umožnění vlastní sampling 
kampaně   

Hlášení moderátorem akce    

Mediální a outdoorová kampaň - umístění log

Inzeráty mediálních partnerů     

Plakáty      

VIP pozvánky      

Informační materiály pro 
veřejnost (plánky, program)  

Informační materiály pro 
účastníky a hosty (newsletter, 
crew manuál)
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Poznámka: 

Prezentaci je možné přizpůsobit individuálním potřebám partnera a realizovat nadstandardní požadavky jako například osobní 
asistenci, doprovod tlumočníka, zajištění limuzín servisu, navýšení VIP pozvánek, vjezdových karet apod. za výhodných finančních 
podmínek. 

Dovolujeme si upozornit, že z bezpečnostních důvodů není možné v areálu konání akce rozdávat nafukovací balonky a letáky. Dále 
si dovolujeme upozornit, že u partnerství uzavřených po 20. 7. 2017 není možné z důvodu termínů pro tisk materiálů (plakáty, VIP 
pozvánky aj.) zajistit kompletní marketingové plnění. 

Dále bychom rádi upozornili, že expozice se musí řídit organizačními pokyny pořadatele, s nimiž budou partneři před akcí seznámeni, 
zejména v oblasti otevírací doby areálu a respektování bezpečnostních předpisů.

1) VIP pozvánky jsou určeny pro Vaše hosty, nikoliv personál zabezpečující expozici. Každá platí pro 2 osoby a zároveň slouží pro vjezd na VIP 
parkoviště.

2) o realizaci těchto doprovodných společenských aktivit bývá rozhodnuto až v průběhu příprav akce (např. oficiální přílety účastníků, konference 
či jiná společenská setkání)

3) Každý bantex o výšce do 1 metru je počítán jako využití 3 m2 plochy a každý bantex o větší výšce je počítán jako využití 4,8 m2 plochy bez ohledu 
na šířku. Maximální rozměry bantexů jsou 3 x 1,6 metru pro vysoké ploty a 3 x 1 metr pro nízké ploty. Upozorňujeme, že v případě špatných 
povětrnostních podmínek mohou z bezpečnostních důvodů bantexy být svěšeny.

4) Pro Vaše hosty slouží jako parkovenky na VIP parkovišti VIP pozvánky dodané v rámci partnerství. VIP parkoviště se nachází při vjezdu 
do areálu, nikoliv uvnitř VIP zóny, kde se nachází TOP VIP parkoviště.

5) předmětem dalších jednání

Generální 
partner

Exkluzivní 
partner

Partner 
Gala Dinner

Partner 
slavnostního 

přípitku

Hlavní  
partner

Hlavní 
marketingový 

partner

Marketingový 
partner Partner

Internetové stránky a sociální sítě
Logo na homepage  
www.natodays.cz    

Logo v přehledu partnerů  
na www.natodays.cz      

Logo v mobilní aplikaci   

PR článek o partnerství  
na www.natodays.cz + sdílení 
na sociálních sítích

 

Odkaz na profilu sociální sítě 
Facebook        

Vjezdy a parkování (ks)

Vjezd a parkování ve VIP zóně 5) 5) 5)

Vjezd a parkování za svou 
expozicí mimo VIP zónu 3 5 2 2 1

Vjezd a parkování na VIP 
parkovišti 4) 10 5 4 3 6 2 1 1

Servisní vjezd bez možnosti 
parkování

5) 5) 5) 5) 5) 5) 5) 5)

Cena

Kč bez DPH ceny všech kategorií Vám rádi sdělíme na vyžádání



Dny NATO v  Os travě & Dny Vzdušných s i l  Armády ČR
NABÍDK A MARKETINGOVÉHO PARTNERST VÍ

28

Jagello 2000 a naše další aktivity 

Spolek Jagello 2000 je v České republice hlavním subjektem 
v oblasti komunikační strategie členství v Severoatlantické 
alianci a bezpečnostní politiky obecně a podílí se rovněž 
na projektech zaměřených na Evropskou unii. Hlavním 
cílem Jagello 2000 je informovat veřejnost o bezpečnostní 
politice a euro-atlantických vztazích. 

V této oblasti vyvíjíme širokou škálu aktivit, z nichž rozsahem a významem 
nejdůležitější jsou každoroční Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných 
sil Armády České republiky, které se oprávněně honosí titulem největší 
bezpečnostní show v Evropě a nejnavštěvovanější dvoudenní akce v České 
republice.

Naše další aktivity
Kromě Dnů NATO v Ostravě & Dnů Vzdušných sil AČR, Dne otevřených 
dveří 21. základny taktického letectva, národní konference „Naše 
bezpečnost není samozřejmost“ a konference Český průmysl jako 
nástroj zajištění obrany státu, které jsou popsány na straně 4 a pro něž 
nabízíme možnosti partnerství, se věnujeme široké škále dalších aktivit:

Informační centrum o NATO sídlící v CEVRO Institutu, o.p.s. v Praze 
informuje širokou veřejnost o NATO a bezpečnostní politice a slouží jako 
výzkumné pracoviště a specializovaná knihovna. Zdarma pořádá řadu 
seminářů, přednášek či exkurzí, které přibližují oblast bezpečnosti široké 
i odborné veřejnosti.

Dále se věnujeme pořádání přednášek, konferencí a informování veřejnosti 
o bezpečnostních tématech a posilování euro-atlantických vztahů. Dále již 
15. rokem zastupujeme Českou republiku v Atlantic Treaty Association. 
Založili jsme také Českou euroatlantickou radu, jejímiž členy jsou přední 
čeští diplomaté, vojenští experti a zástupci akademické veřejnosti.

natoaktual.cz je nejnavštěvovanější český zpravodajský portál v oblasti 
bezpečnosti, který každý rok zaznamenává miliony návštěv a intenzivně 
spolupracuje s největším českým zpravodajským serverem idnes.cz, na nějž 
dodává zprávy o NATO a aktuálních bezpečnostních tématech.
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Český průmysl jako nástroj zajištění obrany státu
Staňte se partnery významné konference

II. ročník konference Český průmysl jako nástroj 
zajištění obrany státu se bude jako každoroční 
součást Dnů NATO v Ostravě & Dnů Vzdušných sil AČR 
konat 15. září 2017 v Dolních Vítkovicích v Ostravě před 
samotnou show a jejím společenským programem. 

První ročník konference byl zástupci ministerstva obrany hodnocen jako „velice podařený“, na což by díky unikátní kombinaci 
se Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil AČR měl II. ročník zdárně navázat. Opět se tedy bude jednat o důležitou akci 
na podporu obranného a bezpečnostního průmyslu, na níž se setká přibližně 150-200 významných hostů z průmyslové sféry, 
ministerstva obrany, ozbrojených sil a bezpečnostní komunity a bude vést odbornou debatu o průmyslové spolupráci k zajištění 
obrany státu.

Pro omezený počet společností nabízíme možnost stát se partnery této prestižní akce.

Generální partner konference
tato pozice je pro rok 2017 předběžně rezervována

Hlavní partner konference
limitováno – počet hlavních partnerů konference je omezen

 � účast čtyř zástupců partnera na konferenci nad běžný rámec

 �  umístění loga na roll-upy v prostorách konference (3 x)

 �  umístění loga na program konference

 �  možnost distribuce vlastních propagačních materiálů účastníkům konference

 �  možnost umístění vlastního roll-upu partnera v prostorách konference 

 �  1 pozvánka na Gala Dinner – slavnostní večeři v předvečer akce spojenou 
s  udílením Czech and Slovak Transatlantic Award, platná pro jednu osobu 
na jméno

 � 1 pozvánka do Ground Boxu Jagello 2000 na sobotu i na neděli, platná pro dvě 
osoby (slavnostní přípitek se koná v sobotu  i v neděli v 10.00 hodin)

 �  2 VIP pozvánky na Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil AČR na sobotu i na neděli, každá pro dvě osoby

Partner konference
limitováno – počet partnerů konference je omezen

 �  účast dvou zástupců partnera na konferenci nad běžný rámec

 �  umístění loga na roll-upy v prostorách konference (3 x)

 �  umístění loga na program konference

 �  možnost umístění vlastního roll-upu partnera v prostorách konference 

 � 1 pozvánka do Ground Boxu Jagello 2000 na sobotu i na neděli, platná pro dvě 
osoby (slavnostní přípitek se koná v sobotu  i v neděli v 10.00 hodin)

 �  2 VIP pozvánky na Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil AČR na sobotu 
i na neděli, každá pro dvě osoby
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Organizátoři Dnů NATO v Ostravě & Dnů Vzdušných sil Armády České republiky 
děkují partnerům ročníku 2016

HLAVNÍ PODPORA GENERÁLNÍ PARTNER EXKLUZIVNÍ PARTNER

Akci podporuje
Public Diplomacy Division NATO

PODPORA

OFICIÁLNÍ TECHNICK Á 
PODPORA

HLAVNÍ MARKETINGOVÍ PARTNEŘIHLAVNÍ PRODUK TOV Ý PARTNER

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ 
PARTNER

HLAVNÍ PARTNEŘI

HLAVNÍ STRATEGICK Ý PARTNER

OFICIÁLNÍ 
DOPRAVCI

SPECIÁLNÍ PARTNEŘI

201

MARKETINGOVÍ PARTNEŘI

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

PARTNERSKÉ ORGANIZACE

PARTNEŘI

SPOLUORGANIZÁTOŘI

LET ZKUŠENOSTÍ, 
TRADICE  A  KVALITY

FS



Úspěšná marketingová spolupráce už více než 10 let
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Jagello 2000 
Výstavní 8 
709 00 Ostrava 9

IČ: 70640866 
DIČ: CZ70640866

tel.:  +420 597 479 208 
e-mail:  jagello@jagello.org

www.jagello.org

www.natodays.cz

/natodays

/jagello2000

/jagello2000 

/jagello2000

Navštivte stránky akce  
natodays.cz

Užijte si video  
z ročníku 2016

STAŇTE SE PARTNERY 

NAŠICH DALŠÍCH PROJEKTŮ

Den otevřených dveří  
21. základny taktického letectva 

Čáslav

II. konference  
Český průmysl jako nástroj 

zajištění obrany státu

Informační centrum o NATO

Zpravodajský portál natoaktual.cz

IV. národní konference  
„Naše bezpečnost  

není samozřejmost“


