
Praha 20.3.2007

Vážení přátelé,
   dovolte mi, abych Vás informoval o tom, že se v Praze 3.-7.9.2007 uskuteční mezinárodní 
konference  Topical  Workshop on  Electronics  for  Particle  Physics (TWEPP 07).  Tato 
konference bude zaměřena na všechny základní aspekty elektroniky pro experimenty fyziky 
elementárních částic a urychlovačové vybavení. Jde o pokračování a rozšíření série konferencí 
známé pod zkratkou LECC, které se konaly každoročně od roku 1995. Konferenci pořádají 4 
pražská pracoviště (České vysoké učení technické, Univerzita Karlova, Fyzikální ústav AV ČR 
a Ústav jaderné fyziky AV ČR) společně s Evropskou laboratoří pro částicovou fyziku CERN v 
Ženevě. Přehled série lze nalézt na stránkách  http://lhc-electronics-workshop.web.cern.ch. 

Na  těchto  konferencích se  sejde  typicky  130  elektroniků  a  fyziků  ze  světových 
částicových laboratoří (CERN Ženeva, DESY Hamburg, FNAL Chicago) i z dalších ústavů a 
univerzit. Někteří účastníci zastávají vysoké řídící funkce ve velkých výzkumných centrech v 
oblasti jaderné nebo částicové fyziky.
   Více  údajů  o  tematice  a  organizaci  konference  lze  získat  z  WWW  stránek 
http://www.particle.cz/TWEPP07. 

Rád bych využil této příležitosti a pozval Vaši firmu k účasti na této konferenci a nabídl 
Vám možnost  oslovit  její  účastníky a  prezentovat  Vaše výrobky či  služby formou výstavy, 
distribuce materiálů, ap.

Česká republika se účastní výzkumu ve všech renomovaných světových laboratořích. 
Mj. i díky tomu mnohé české firmy dostaly příležitost uplatnit se v zakázkách těchto laboratoří 
(více  na  http://www.particle.cz/prumysl/prumysl.asp).  Věřím  proto,  že  využijete  možnost 
oslovit přímo v Praze pracovníky na rozhodujících pozicích. Abychom podpořili účast českých 
firem na této konferenci, nabízíme jim slevu ve výši 30% na poplatky spojené s účastí.

Přijmete-li  naše  pozvání,  vyplňte  prosím  registrační  formulář  na  WWW  stránce 
konference  a nebo se spojte se sekretariátem konference. 

Neváhejte nás kontaktovat v případě dotazů či nejasností. Z organizačních důvodů Vás 
prosíme o registraci do 15.7.2007.
    

             
                    RNDr. Zdeněk Doležal, Dr.

                       předseda  organizačního výboru
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Formy prezentace firem

Hlavní partneři  (200 000 Kč, 140 000 Kč pro firmu registrovanou v ČR)
Nabízíme:

• umístění  loga a  označení „Hlavní  partner“ v  tištěných materiálech a  na  webových 
stránkách konference, včetně odkazu na firemní www stránky

• výstavní plochu 3 x 4 m (nebo dle dohody) a přednostní právo výběru místa v rámci 
výstavy

• možnost uvítání  účastníků  konference při  slavnostním zahájení nebo  společenském 
večeru

• inzerát v tištěném programu
umístění loga či reklamy v obou přednáškových sálech a při společenském večeru 

• promítání firemní reklamy před zahájením a o přestávkách konference
• distribuci firemních materiálů všem účastníkům
• distribuci tašek, bloků a tužek s logem firmy
• bezplatná registrace na všechny akce konference pro 1 osobu

Partneři (50 000 Kč,  35 000 Kč pro firmu registrovanou v ČR )
Nabízíme:

• umístění loga a označení „Partner“ v tištěných materiálech a na webových stránkách 
konference, včetně odkazu na firemní www stránky

• výstavní plochu 2 x 4 m (nebo dle dohody) a právo výběru místa v rámci výstavy
• inzerát v tištěném programu
• umístění loga či reklamy v obou přednáškových sálech a při společenském večeru
• distribuci firemních materiálů všem účastníkům
• distribuci tašek, bloků a tužek s logem firmy
• bezplatná registrace na všechny akce konference pro 1 osobu

Vystavovatelé (13 000 Kč, 9 000 Kč pro firmu registrovanou v ČR) 
Nabízíme:

• umístění  loga na  webových stránkách konference,  včetně odkazu na  firemní www 
stránky 

• výstavní plochu 2 x 2 m2

• uvedení v seznamu vystavovatelů v programu

Další formy prezentace
• inzerát ve vytištěném programu konference (9 000 Kč, 6 300 Kč  pro firmu reg. v ČR)
• distribuce firemních materiálů všem účastníkům konference (25 000 Kč, 17 500 Kč pro 

firmu registrovanou v ČR)
(ceny jsou bez DPH 19%)

Pokud budete mít jakékoli další požadavky či návrhy, kontaktujte prosím sekretariát konference 
nejpozději do 15.7.2007.
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