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Cena časopisu Elektro ... MSV 2009
... za úroveň tiskových materiálů a veš-

kerých dalších způsobů mediální prezentace 
firmy na MSV 2009 (DVD spoty, nabídko-
vé listy apod.)

Již třetí ročník soutěže, která hodnotí 
mediální, tj. grafickou, stylistickou a infor-
mační úroveň tiskových materiálů a prezen-
tací firem zúčastněných na Mezinárodním 
strojírenském veletrhu 2009.
Cena je udělována podle kritérií:
o	kreativnost, marketingový nápad (záměr) 

prezentace,
o	grafické a polygrafické zpracování,
o	stylistická a gramatická úroveň textu,
o	srozumitelnost, přehlednost a obsah infor-

mace,
o	inovativní řešení v prezentaci produktu,
o	konzistentnost a úroveň firemní kultury,

o	odbornost, ale sdělnost informace,
o celkový dojem.

Účast v soutěži

Účastníky soutěže se stáváte okamžikem 
doručení vzorku firemních tiskových materiálů:
o	před konáním MSV redakci Elektro, (poš-

tovní adresa v tiráži časopisu),
o	v průběhu 51. MSV do stánku FCC Public – 

pavilon C, přízemí, stánek 01A,
o	případné bližší informace sdělí redakce: 

elektro@fccgroup.cz

Výsledky soutěže budou vyhlášeny a ceny 
předány na tiskové konferenci vydavatelství 
FCC Public ve čt 17. 9., v 16:00 hod. 
v tiskovém středisku – pavilon E, 2. patro.

Připojte se i Vy k soutěži o Cenu odbor-
ného časopisu Elektro.

Cena časopisu Elektro 2009

Udělovaná za grafickou, stylistickou a informační úroveň 
tiskových materiálů a prezentací firem zúčastněných na MSV

Registrace do soutěže probíhá na stánku vydavatelství FCC Public – hala C, stánek 01A ve dnech 14. až 17. 9. 2009, vždy 9.00 až 14.00 hod.

Informace o možnostech partnerství na této konferenci získáte na tel.: +420 603 417 948, e-mail: benes@stech.cz
Informace o programu a podmínkách účasti získáte na www.stech.cz, nebo si je můžete vyžádat na adrese konference@stech.cz

Inteligentní digitální domácnost
Konference se koná 24. září 2009 v Praze – doprovodná konference veletrhu FOR ARCH 2009
Cílem konference je informovat o moderních technologiích propojení zařízení a systémů v moderní domácnosti, jejich dopadu na plánování a realizaci
stavebních řešení a podpořit jejich implementaci v bytové výstavbě. Upozornit uživatele na to, že vysokorychlostní přístup k Internetu se stává nezbytností
a síťové propojení domovních a bytových funkcí a systémů znamená velkou perspektivní flexibilitu. Zdůraznit, že při progresivním plánování moderní
realizace domácnosti je nutné mít na zřeteli i požadavky a potřeby uživatele ve stáří – možnost asistenčních služeb, jednoduché ovládání, apod. Životnost
domu nebo bytu a jeho hodnota, se díky základnímu modernímu technickému vybavení patřičnou infrastrukturou podstatně zvýší, zátěž životního
prostředí a provozní náklady se sníží. Konference se zaměří na perspektivní architektonická a technologická řešení moderních exteriérů a interiérů.
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Foto z neformálního setkání výherců a zá-
stupců vydavatelství FCC Public z loňského 
vyhlášení Cen Elektro a Automa v tiskovém 
centru BVV. Zleva: Ing. P. Bartošík (šéfredaktor 
Automa), Ing. V. Schnurpfeil (Murrelektronik), 
Ing. E. Vaculíková (red. Automa), Ing. P. Du-
choslav (Fanuc Robotics Czech)




