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Vážení,  

Společnost TechSim Engineering s. r. o. pořádá ve dnech 13.-14.09.2022  

v Park Holiday Congress & Wellness Hotel Praha Benice  

 

TechSim Engineering CAE Forum 
 

zaměřenou do oblasti numerických simulací v průmyslu. Jedná se již o 7. ročník setkání 

specialistů z oblasti vývoje a konstrukce předních průmyslových firem i akademických 

pracovišť z ČR a Slovenska. 

 

Virtuální simulace a digitální dvojče výrobku a procesu se staly nedílnou součástí vývoje 

nových produktů a představují jednu z cest ke zkrácení doby uvedení nového výrobku, 

zlepšení jeho kvality a zvýšení konkurenceschopnosti. Na druhou stranu kladou nároky na 

kvalifikovanou pracovní sílu a vysoké požadavky na HW vybavenost a odpovídající SW 

infrastrukturu. 

 

Minulých konferencí se osobně účastnili zástupci společností AERO Vodochody, ŠKODA 

AUTO, Doosan Škoda Power, PBS Velká Bíteš, Honeywell, Siemens, Robert Bosch, ŠKODA 

Electric, ŠKODA Transportation, VALEO a další.  

 

Dovolujeme si Vám touto cestou nabídnout možnosti prezentace Vaší společnosti v rámci 

sponzorování této konference ve formě:  

 
- umístění loga Vaší společnosti na webových stránkách konference  

- umístění loga Vaší společnosti na titulní straně elektronického sborníku konference, 

tištěných pozvánek a programu konference 

- umístění loga Vaší společnosti při propagaci konference na sociálních sítích – 

Linkedin, Facebook,… 

- zveřejnění barevné prezentace v elektronickém sborníku konference  

- umístění reklamního posteru a jednoho stolku na materiály v předsálí konference 

v těsné blízkosti konferenčního sálu 

- distribuce propagačních materiálů Vaší společnosti účastníkům konference  

- umístění reklamního panelu Vaší společnosti v čele sálu konference 

- vystoupení v délce 15 min v plenární sekci věnované výpočetním serverů a HPC 

tematice 

Věříme, že využijete této příležitosti k přínosné prezentaci Vaší společnosti.  

Těšíme se na Vaši odpověď.  

S pozdravem  
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Ing. Petr Kolář 
Technický ředitel 

TechSim Engineering s. r. o. 
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Ceník prezentací: 
Bronze partner 

40 000,- Kč bez DPH  

- strana o společnosti v elektronickém sborníku konference  

- distribuce propagačních materiálů Vaší společnosti všem účastníkům konference  

- umístění reklamního posteru a jednoho stolku na materiály v předsálí konference 

v těsné blízkosti konferenčního sálu, více přiložený plánek 

 

Silver partner 

50 000,- Kč bez DPH  

+ předchozí body 

- umístění loga Vaší společnosti na webových stránkách konference, vč. linků na webové  

  stránky společnosti 

- umístění loga Vaší společnosti při propagaci konference na sociálních sítích – 

Linkedin, Facebook, … 

- umístění loga Vaší společnosti na titulní straně elektronického sborníku B5 

konference,  

  tištěných pozvánek a programu konference 

 

Gold partner 

60 000,- Kč bez DPH  

+ předchozí body 

- umístění loga společnosti na samostatném panelu umístěném v čele konferenčního 

sálu,  

   více přiložený plánek – umístění zajistí organizátor, panel s logem zajistí objednatel 

- vystoupení v délce 15 min v plenární sekci věnované výpočetním serverům a HPC 

tematice, více v programu konference 

 

 

 

 

 

Bližší informace:  

Eliška Havlová 

TechSim Engineering s. r. o. 

Tel. + 420 774 426 626 

Email: havlova@techsim.cz 

www.techsim.cz  

 

mailto:havlova@techsim.cz
http://www.techsim.cz/
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