Zväz stavebných podnikateľov Slovenska
Ing. Pavol KOVÁČIK, PhD., MBA
prezident

Bratislava, 6. októbra 2016
list č.45 /2016

Vážený člen ZSPS,

Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva - ABF Slovakia je dlhoročným
organizátorom celoštátnej súťaže Stavba roka. Poslaním súťaže je podpora kvality komplexnej
realizácie stavebného diela ako súčasť uceleného systému zabezpečovania kvality vo výstavbe
a stavebníctve s cieľom v reálnom čase dosiahnuť európske štandardy. Jedným z gestorov tohto
systému je Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a garantmi kvality jeho
realizácie sú Slovenská komora stavebných inžinierov a Slovenská komora architektov. V tomto
roku bol vyhlásený už 22. ročník súťaže s termínom uzávierky prihlášok 31. októbra 2016.
22. ročník súťaže ponúkne opäť spojenie najvýznamnejšieho podujatia v oblasti stavebníctva
výstavy CONECO s vyhlásením výsledkov najprestížnejšej súťaže Stavba roka 2016, ktoré sa
uskutoční priamo v areáli výstaviska a to 22. marca 2017 (vo večerných hodinách) za účasti
najvýznamnejších osobností spoločenského a profesijného diania v oblasti stavebníctva na
Slovensku a už tradične aj za účasti RTVS.
Ako spoluvyhlasovateľ súťaže sa na vás obraciame s ponukou na partnerstvo a podporu
súťaže a prinášame ponuku, ktorú sme pre partnerov podujatia STAVBA ROKA 2016 pripravili.
Partneri súťaže majú možnosť profitovať na:
1. Kontinuálnom uvádzaní loga na webstránke ABF Slovakia, STAVBA ROKA a na
www.zoznam.sk, a periodického uvádzania loga na stránkach partnerských médií (ASB,
EUROSTAV, SaB a ďalších).
2. Poskytnutí zľavy (až do výšky 50%) zo strany mediálnych partnerov pri objednávke
reklamných plôch, dohodnuté osobitne pre partnerov súťaže.
3. Možnosti umiestnenia loga partnerov pri uvádzaní upútavok na vysielanie programu
v RTVS a v úvode a v závere prenosu Gala večera.
4. Katalóg a pozvánky vytvorené pre Gala večer STAVBA ROKA 2016 s logami partnerov,
mediálnych partnerov a organizátora na osobitných stranách.
5. Prezentácii loga partnera spolu s logom organizátora a mediálnych partnerov na tlačovej
konferencii súťaže Stavba roka 2016, umiestnením panelov s logami partnerov v pozadí.
6. Prezentácii loga partnera spolu s logom organizátora a mediálnych partnerov na
osobitnom paneli pri slávnostnom otvorení výstavy ocenených stavieb po ukončení Gala
večera, za účasti partnerov a pozvaných hostí.
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7. Prezentácii všetkých panelov na sérii stavebných výstav a veľtrhov v Prahe, Brne,
Bratislave, Žiline a v Košiciach. Vizuálna komunikácia loga partnerov na výstavných
paneloch.
Vážení partneri, veríme že Vás táto ponuka zaujala a tešíme sa na spoluprácu s Vami pri
prestížnej súťaži STAVBA ROKA 2016.
S pozdravom a úctou,
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