5. května 2022
Orea Congress Hotel
Brno

Dozorování staveb
dopravní infrastruktury

Připravujeme pro Vás
již čtvrtý ročník
Konference dozorování

Cíle konference
 řednést názory předních oborníků
p
v oblasti investorského řízení dopravních
staveb
 iskuse mezi konzultanty a investory
d
o aktuálních tématech
 iskuse o rozvoji smluvního prostředí
d
investorského řízení dopravních staveb
představení technických novinek a trendů
 rostor k přátelskému a neformálnímu
p
setkání odborníků z oblasti dozorování
a investorského řízení dopravních staveb

Hlavními okruhy
témat budou:
Sdílení zkušeností
Investoři a konzultanti, jaké problémy
z jejich pohledu jsou aktuálně na projektech
podstatné.
Perspektivy a inovace
Jaké jsou pokroky v digitalizaci, elektronický
stavební deník v praxi dopravních staveb,
používání CDE na stavbách dopravních staveb.
Efektivita
Jak zjednodušit administrativu a šetřit čas
drahých specialistů.
Smluvní podmínky
Bílá kniha FIDIC – nové smluvní podmínky
konzultačních služeb.
Zahraniční zkušenosti
Řízení zakázek z hlediska dozoru v zahraničí.

Cílové skupiny
	
zástupci veřejných investorů a organizací
– MD ČR, ŘSD ČR, NDS, a.s., SŽ, s.o., SFDI,
zástupci Krajů
	
zástupci zájmových a oborových sdružení
CACE, Sdružení pro výstavbu silnic,
ARI a další
	
zástupci firem nabízejících služby
technického dozoru a další konzultační
služby pro investory
	
odborná veřejnost se zájmem o problematiku
z řad zhotovitelů, projektantů a dalších
odborníků

Více informací a registrace:

www.konferencedozorovani.cz

Očekávaný počet
účastníků 250.

Nabídka firemní
prezentace
Hlavní partner konference
45 000,- Kč bez DPH
Loga na konferenčních materiálech, v sále,
předsálí, na webu, distribuce materiálů,
stánek v předsálí, 4 vstupy na konferenci
a 4 vstupy  na společenský večer.

Partner konference
29 000,- Kč bez DPH
Logo v sále, předsálí, na webu, distribuce
materiálů, stánek v předsálí, 2 vstupy na
konferenci, 2 vstupy na společenský večer.

Výstava – stánek
10 000,- Kč bez DPH

Výstava – roll-up
6 000,- Kč bez DPH

Distribuce materiálů
6 000,- Kč bez DPH

Ubytování
Objednávejte přes odkaz na webových stránkách
www.konferencedozorovani.cz

On-line registrace dostupná na:
www.konferencedozorovani.cz
Pro více informací:
SEKURKON s.r.o.
Revoluční 1082/8, 110 00 Praha 1 – Nové Město
Mgr. Marcela Šauerová
tel.: +420 773 944 447

Pořadatel

Organizátor

