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TERlToHlÁLNí sPEclALlsTA NA VlETNAM
PORADCE PBO OSLOVENÍ V|ETNAMCÚ V ČB

rJ,\.l Marcel Winter
,_.Í_ PředsedaČesko-viehamskéspoiečnosli

odbolný poladce markelingové íimy Wi,lc s,l, o,
č,e1 óeske marar€š{e asoc dce

Nosile 3 vielnanskych sláhlch Ýrlndmenán]
a 16 zlalých medailí z mez, Velelňú V Hanoji

mobil: 602 363 009

obracíme se na Vás v souvislosti s plánovaným vydáním kapesního Česko-vietnamského
vrýkladového slovníku. Slovník nabízí přehIed nejužitečn ějších výrazů pro jednání na

úřadech, u lékaře či v obchodním styku atd. .]ako bonus jsme na závěr doplnili jednoduché
fráze z každodenního života. Praxí prověřený výběr hesel a pečlivé zpracování je zárukou
vysoké kvality a snadné použitelnosti.

Dovolujeme si Vás oslovit s nabídkou partnerství Vaší společnosti v souvislosti s vydáním této
publikace. Formy možného partnerství naleznete v příloze tohoto dopisu.

Budeme velmi rádi, pokud se rozhodnete tuto nabídku přijmout a budeme Vám moci
poskytnout reprezentativní prostor pro Vaši prezentaci.

Budeme se těšit na spolupráci s Vámi.

S úctou

Mgr. Lenka Patr/sová
ředitelka společnoý runontuR
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NíDíToR Nakladatelství doplavy a turistiky
obchodní agentura

ce§tovní agentura Nadatur Travel

(ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH)

GENERÁtNí PARTNER - 85.ooo,-
. prezentace partnera na křtu knihy formou umístění reklamního roll-upu partnera,

propagačních materiálů partnera a verbálníprezentace (ze strany moderátora akce),
poděkování v tiráži,
reklama na obalu publikace, kterou budou uživatelé slovníku vidět každý den,
25 výtisků zdarma,
možnost nákupu pub|ikace za zvýhodněnou cenu,
uvedení loga společnosti na všech materiálech k publikaci (tisková zpráva, web
NADATUR apod.).

HLAVNí PARTNER - 60.ooo,-

. prezentace partnera na křtu knihy formou verbální prezentace (ze strany moderátora
akce),

o reklama uvnitř publikace,
. ].5 Výtisků zdarma,
o možnost nákupu publikace za zvýhodněnou cenu.

PARTNER - 30.000,-

o reklama uvn itř publikace,
o ].0 výtisků zdarma,
o možnost nákupu publikace za zvýhodněnou cenu.

TERlToRlÁLNí sPEclALlsTA NA VlETNAM
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