KIS MARIÁNSKÉ Lázně s.r.o.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V Mariánských Lázních dne 10.1.2019

Vážení kolegové,

v minulých letech se setkala s velmi kladným ohlasem naše spolupráce v rámci největší akce města Zahájení lázeňské sezóny. Dá se říci, že celé město touto akcí žilo. A bylo to skvělé. Letošní ročník
se kvapem blíží a byla by chyba, nedat Vám v rámci této připravované akce opět prostor ke zviditelnění
Vašich firem.
Zahájení lázeňské sezony se tento rok uskuteční v termínu 10. 5. – 12. 5. 2019.
V případě, že jste ochotni se připojit, obohatit program či finančně přispět a zároveň tím zviditelnit svou
firmu, napište nám.
Věřím, že se mezi Vámi najde opět mnoho příznivců, kteří nabízenou spolupráci neodmítnou, ale naopak
ji využijí a obohatí tak nabídku, kterou chystá Město Mariánské Lázně pro své obyvatele i hosty.
Z tohoto důvodu Vám v příloze posílám dva dokumenty, které se týkají možného partnerství.
Pokud se rozhodnete kladně pro naši nabídku, vyplňte laskavě tiskopisy a zašlete nám je v požadovaném
termínu na uvedenou adresu.
Více informací lze získat na tel. 777 902 335 nebo na adrese divadlo@kisml.cz

S pozdravem
Za KIS Mariánské Lázně s.r.o.
Alena Havrdová
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Zahájení lázeňské sezóny 2019
Mariánské Lázně 10. – 12. května 2019

Finanční podpora akce
Společnost KIS Mariánské Lázně s.r.o. (organizátor akce) nabízí všem mariánskolázeňským podnikatelům spolupráci
v rámci akce Zahájení lázeňské sezóny 2019.
Druh spolupráce:

FINANČNÍ PARTNER

Finanční partner podpoří tuto významnou městskou akci finanční částkou dle svého uvážení.
Za finanční podporu bude logo finančního partnera umístěno na tištěné propagaci a na webových stránkách města
Mariánské Lázně v sekci partneři. Partner bude mít k dispozici prostor na kolonádě pro vlastní prezentaci či bude moci
využít letákový servis ve stánku Infocentra, umístěného v pátek a v sobotu přímo na kolonádě.
Příspěvek partner vloží na účet společnosti KIS Mariánské Lázně s.r.o. 72279733/0300 dle pokynů uvedených na
organizátorem vystavené faktuře. Tato spolupráce bude podchycena krátkou smlouvou o „Propagaci obchodního
jména“. Možná je také platba v hotovosti, ale s ohledem na EET pouze na pokladně Městského infocentra (dům
Chopin).
Žádáme Vás tímto o zvážení naší nabídky a v případě zájmu o vyplnění následujícího:
Jméno / název subjektu: ………..……………………………………………………………………………………
Adresa ……………………………………………. IČO/DIČ ……………………………………………………….
Odpovědná osoba …………………………………………….

kontakt …………………………………………

Číslo účtu …………………………………………………….výše finanční částky …………………………………
Finanční partner poskytuje výše uvedené osobní údaje zcela dobrovolně.

V Mariánských Lázních, dne ……………………..

podpis …………………………………

Vyplněný tiskopis nám zašlete na adresu: jednatel@kisml.cz do dne uzávěrky tj. do 20. 2. 2019
Partnery, kteří zašlou tiskopisy v termínu 21. 2.– 30. 4. 2019 bude možné uveřejnit pouze
na webových stránkách města Mariánské Lázně.
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Zahájení lázeňské sezóny 2019
Mariánské Lázně 10. – 12. května 2019

Doprovodný program
Společnost KIS Mariánské Lázně s.r.o. (organizátor akce) nabízí všem mariánskolázeňským podnikatelům spolupráci
v rámci akce „Zahájení lázeňské sezóny 2019“.
Druh spolupráce: PROGRAMOVÝ PARTNER
Programový partner uspořádá na své náklady a ve svém prostoru v termínu 10. – 12. 5. 2019 program, který obohatí
hlavní program a v propagačních materiálech bude uváděn v sekci Doprovodný program.
Za realizaci doprovodného programu bude mít tento partner možnost využít letákový servis ve stánku Infocentra,
umístěného v pátek a v sobotu přímo na kolonádě. Logo programového partnera bude umístěno na tištěné propagaci
a na webových stránkách města Mariánské Lázně v sekci partneři.
Žádáme Vás tímto o zvážení naší nabídky a v případě zájmu o vyplnění následujícího:
Organizátor doprovodného programu:

……………………………………………………………………………….

Zastoupený ………………………………………………………. Kontakt ……………………………………………
Uspořádá v rámci akce program

název akce ………………………………………………………………….
termín konání ………………………………………………………………..
termín/čas …………….…………………………………………………….
místo konání ………………………………………………………………..
odpovědná osoba v den akce ….…………………………………………….
kontakt na tuto osobu ……………………………………………………….

Programový partner poskytuje výše uvedené osobní údaje zcela dobrovolně.

V Mariánských Lázních, dne ……………………..

podpis …………………………………

Vyplněný tiskopis nám zašlete na adresu: jednatel@kisml.cz do dne uzávěrky tj. do 20.2.2019
Akce nahlášené (zaslané) v termínu 21. 2.– 30. 4. 2019 bude možné uveřejnit pouze
na webových stránkách města Mariánské Lázně v Kalendáři akcí.
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