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AFCEA Česká pobočka 
…již 25 let pomáháme rozvíjet 

ICT schopnosti ozbrojených sil a bezpečnostních sborů 

Vážení individuální a kolektivní členové České pobočky AFCEA, 
 

 

 V roce 1993 Česká republika vstoupila do široké komunity AFCEA, jako první z tehdejšího východního 
bloku. Zapojila se do široké komunity odborníků z oblasti ICT, kteří zaměřují svoji pozornost do oblasti 
rozvoje informačních a komunikačních technologií ve prospěch obrany a bezpečnosti. Nováčkovské 
nadšení zakladatelů, kteří se stali součástí celosvětové asociace sdružující více než 35.000 individuálních 
a 2.000 kolektivních členů ve více než 130 pobočkách po celém světě, vystřídala aktivní a neúnavná 
práce dobrovolníků, kteří postupně posouvali Českou pobočku AFCEA na přední místa v žebříčku 
hodnocení AFCEA poboček nejen v Evropě, ale i po celém světě. 

Rada ředitelů České pobočky AFCEA se rozhodla uspořádat slavnostní večer na počest tohoto výročí, na 
který budou pozváni přední představitelé společností, organizací i institucí z oblasti obrany a 
bezpečnosti. Toto setkání bude nejen poohlédnutím za uplynulými roky, ale zároveň bude možné se  
vzájemně inspirovat do let budoucích… 

Oslava 25. výročí České pobočky AFCEA se koná dne 18. 10. 2018 od 18 hodin v Art & Event Gallery 
Černá Labuť v ulici Na Poříčí 25, 110 00 Praha 1. 

Program večera je následující: 

18:00 - 19:00   příchod hostů 

19:00 - 19:20   slavnostní zdravice 

19:20 – 20:00   večere formou rautu 

20:00 – 21:30   program večera 

21.30 – 22:00   křest knihy vydané k 25. výročí České pobočky AFCEA 

rozkrojení dortu 25. let České pobočky AFCEA 

22:00 – 23:30   volný program 



 
 
 

 
Česká pobočka AFCEA                              Kontaktní osoby: 
Dolnoměcholupská 1418/12, 102 00 Praha 10                   Tomáš Muller, prezident@afcea.cz, 724 600 670 
http://www.afcea.cz                                                                                                  

 
 

AFCEA Česká pobočka 
…již 25 let pomáháme rozvíjet 

ICT schopnosti ozbrojených sil a bezpečnostních sborů 

  

Do této akce je možné se partnersky zapojit a podpořit tak oslavu 25. výročí České pobočky AFCEA! 
 
Partnerské podmínky: 
 
 
Partnerské podmínky k oslavě 25. výročí České pobočky AFCEA 

 BRONZE SILVER GOLD 

Počet max. 10 max. 3 max. 1 

    
Nečlen AFCEA (Částka bez DPH) 20 000 Kč 30 000 Kč 50 000 Kč 
Kolektivní člen AFCEA (Částka bez DPH) 15 000 Kč 25 000 Kč 40 000 Kč 

    
Titul partnera partner hlavní partner generální partner 

    
Slavnostní večer k příležitosti 25. výročí České pobočky AFCEA (Art & Event Gallery Černá Labuť 
v ulici Na Poříčí 25, 110 00 Praha 1) 
Firemní roll-up v sále akce 1 x 1 x  2 x 
Veřejné označení partnera akce na začátku akce Ano Ano Ano 
Veřejné označení partnera akce na konci akce Ne Ne Ano 
Logo na programu a pozvánkách akce Ano Ano Ano 
Logo na stránkách AFCEA Ano Ano Ano 
Volný vstup na akci (partner + doprovod) 2 3 5 
Logo v tiskové zprávě o akci Ano Ano Ano 

 
 

Vstup (partner + doprovod) na akci je pro reprezentanty kolektivních i individuálních členů za účastnický 
poplatek ve výši 5 000,- Kč bez DPH, pro všechny zvané je vstup (partner + doprovod) zdarma. 

 
Více informací 
 
Tomáš Muller 
Prezident České pobočky AFCEA  
Telefon: 724 600 670 
e-mail: prezident@afcea.cz  

 



 
 
 

 
Česká pobočka AFCEA                              Kontaktní osoby: 
Dolnoměcholupská 1418/12, 102 00 Praha 10                   Tomáš Muller, prezident@afcea.cz, 724 600 670 
http://www.afcea.cz                                                                                                  

 
 

AFCEA Česká pobočka 
…již 25 let pomáháme rozvíjet 

ICT schopnosti ozbrojených sil a bezpečnostních sborů 

 

 

 

 


