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GALAVEČER SLAVNOSTNÍ KORUNOVACE ZLATÉHO ÁMOSE 2016 A KANTORSKÝ BÁL 
SOBOTA 19. BŘEZNA 2016, NÁRODNÍ DŮM NA SMÍCHOVĚ, PRAHA 

 

NABÍDKA SPONZORSKÉHO STOLU 
 

Vážené dámy,  
vážení pánové, 

 
v březnu 2016 vyvrcholí tradičním galavečerem již 23. ročník ankety o nejoblíbenějšího učitele ČR – 
Zlatý Ámos 2016. Nabízíme Vám touto cestou jedinečnou možnost rezervace VIP míst pro Vás, Vaše 
hosty a obchodní partnery, a to včetně intenzivní doprovodné prezentace Vaší firmy na významné 
společenské události roku s tradičně silnou mediální odezvou.  
 
Anketa Zlatý Ámos je unikátním projektem, ve kterém samotní žáci a studenti navrhují své 
pedagogy na titul nejoblíbenějšího učitele. Obhajují je v regionálních kolech, aktivně je podporují 
v semifinále a společně s nimi soutěží i ve finále. Za dvě desetiletí se anketa Zlatý Ámos stala 

nepřehlédnutelnou a mediálně sledovanou akcí, která pozitivním způsobem ovlivňuje vztah 
veřejnosti ke vzdělávání.  
 
Březnový Galavečer se slavnostní korunovací nového Zlatého Ámose a tradičním Kantorským bálem 
je vyvrcholením každého ročníku ankety. Také letos se můžete společně s námi těšit na pestrý 
program, více než 300 zajímavých hostů z oblasti školství a vzdělávání, hospodářských a politických 
kruhů a autentickou atmosféru kantorského bálu! 
 
Na Galavečer si již nyní můžete zajistit ta nejlepší místa u sponzorského stolu. Objednávkou stolu 
získáte vstupenky s rezervací místa pro osm osob včetně občerstvení v průběhu akce. Vaši 
společnost budeme navíc prezentovat jako sponzora této prestižní události v elektronických médiích 
DTA i na samotné slavnostní korunovaci Zlatého Ámose – zveřejněním inzerce v programu 
Galavečera a otištěním loga Vaší firmy na roll-up banneru umístěném na atraktivním místě při 
vstupu do hlavního sálu. Vaše logo se dále objeví i na oficiálním DVD z akce. Další detaily 
prezentace naleznete v přiložené objednávce.  
 
Pokud si sponzorský stůl zarezervujete do 31. prosince 2015, umístíme logo Vaší společnosti 

s označením „Sponzor“ také na oficiální pozvánku na akci, kterou obdrží cca 500 adresátů a 
dále do programu finále ankety a Galavečera. 
 
Cena sponzorského stolu včetně kompletního marketingového balíčku činí 35 000 Kč bez DPH. 

 
Zajistěte si již nyní pro Vaši společnost, Vaše zákazníky či hosty lukrativní místa u sponzorských 
stolů, jejichž počet je omezen! Do 31. ledna 2016 nám prosím dejte vědět, zda pro Vás můžeme 
sponzorský stůl zarezervovat.  
 

Pro Vaše případné dotazy ohledně objednávky sponzorského stolu jsem Vám rád k dispozici (tel.: 
603 426 422, e-mail: slavek.hrzal@dta.cz). 

 

 

S přátelským pozdravem           
      

 
 
             PaedDr. Ladislav Hrzal 
             ředitel ankety 


