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Partneři minulých elektrowesternových srazů v Boskovicích:

Generální partner

Cena 34 890 Kč bez DPH

-Dalšı́ bene'ity budou upřesněny dle dohody

-Umıśtěnı́ banneru/roll-upu v čele konferenčnıh́o sálu po celou

dobu trvánı́ konference

-Prostor pro vystoupenı́ v programu konference  (15 - 25 min)

-Umıśtěnı́ loga – velikost loga zohledněna dle typu partnerstvı́

-Reklamnı́ prostor a umıśtěnı́ loga v našem Elektromobilnıḿ

časopisu (časopis je distribuován zdarma na všech akcıćh,

kterých se během roku zúčastňujeme – srazy, konference,

autosalony, AMPER, eSalon…
Za rok 2018 bylo distribuováno 1 500 časopisů.  V roce 2019

to bylo 3 500 ks, v roce 2020 jen 3 000 ks a za rok 2021

počıt́áme s cca 5 000 ks.

-Možnost umıśtěnı́ informačnıh́o stánku v prostorách

konference či Westernového městečka v Boskovicıćh
-Volný vstup pro 6 osob na konferenci a 6 x WESTERNOVKA -

karta plná výhod na elektrowesternový sraz

-Distribuce propagačnıh́o materiálu během srazu či konference

- tabule partnerů (umıśtěna v konferenčnıḿ sále

a na 4. elektrowesternovém srazu)

-Umıśtěnı́ loga na našem webu www.mala-elektromobilita.cz

- konferenčnı́ slide, promıt́aný během přestávek
- videa z akcı́ (youtube)

interactive charging
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Hlavní partner

Cena 17 490 Kč bez DPH

-Distribuce propagačnıh́o materiálu během srazu či konference
-Možnost umıśtěnı́ informačnıh́o stánku v prostorách

konference či Westernového městečka v Boskovicıćh
-Volný vstup pro 4 osob na konferenci a 4 x WESTERNOVKA -

karta plná výhod na elektrowesternový sraz
-Dalšı́ bene'ity budou upřesněny dle dohody

-Umıśtěnı́ loga – velikost loga zohledněna dle typu partnerstvı́
- tabule partnerů (umıśtěna v konferenčnıḿ sále

a na 4. elektrowesternovém srazu)
- konferenčnı́ slide, promıt́aný během přestávek

-Umıśtěnı́ banneru/roll-upu v čele konferenčnıh́o sálu po celou

dobu trvánı́ konference

- videa z akcı́ (youtube)

-Umıśtěnı́ loga na našem webu www.mala-elektromobilita.cz
-Reklamnı́ prostor a umıśtěnı́ loga v našem Elektromobilnıḿ

časopisu (časopis je distribuován zdarma na všech akcıćh,

kterých se během roku zúčastňujeme – srazy, konference,

autosalony, AMPER, eSalon…
Za rok 2018 bylo distribuováno 1 500 časopisů.  V roce 2019

to bylo 3 500 ks, v roce 2020 jen 3.000 ks a za rok 2021

počıt́áme s cca. 5 000 ks.

ELEKTR
WESTERNOVÝ
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Partner

-Umıśtěnı́ loga – velikost loga zohledněna dle typu partnerstvı́

-Umıśtěnı́ banneru/roll-upu v čele konferenčnıh́o sálu po celou

dobu trvánı́ konference

- konferenčnı́ slide, promıt́aný během přestávek

- tabule partnerů (umıśtěna v konferenčnıḿ sále

a na 3. elektrowesternovém srazu)

-Umıśtěnı́ loga na našem webu www.mala-elektromobilita.cz
-Reklamnı́ prostor a umıśtěnı́ loga v našem Elektromobilnıḿ

časopisu (časopis je distribuován zdarma na všech akcıćh,

kterých se během roku zúčastňujeme – srazy, konference,

autosalony, AMPER, eSalon…
Za rok 2018 bylo distribuováno 1 500 časopisů.  V roce 2019

to bylo 3 500 ks, v roce 2020 jen 3 000 ks a za rok 2021

počıt́áme s cca 5 000 ks.
-Distribuce propagačnıh́o materiálu během srazu či konference
-Možnost umıśtěnı́ informačnıh́o stánku v prostorách

konference či Westernového městečka v Boskovicıćh
-Volný vstup pro 2 osoby na konferenci a 2 x WESTERNOVKA -

karta plná výhod na elektrowesternový sraz
-Dalšı́ bene'ity budou upřesněny dle dohody

- videa z akcı́ (youtube)

Cena 8 720 Kč bez DPH



Místo konání: Zámecký sklenıḱ Boskovice

9:00 -   9:30

9:30 - 10:00

PROGRAM KONFERENCE
Registrace

Zahájení konference - BLOK 1 - . . . . . .

10:00 - 10:30

10:30 - 10:40

10:40 - 11:00

11:00 - 11:30

BLOK 2 - Elektromobilita = nabıj́enı́

Diskuze

Přestávka s občerstvením

BLOK 3 - Elektromobil, FV, bateriové úložiště + synergie systému

11:30 - 12:00

12:00 - 12:10

12:10 - 12:50

12:50 - 13:10 -

BLOK 4 - Elektromobil jako pojıźdná powerbanka

Diskuze

Přestávka na oběd

BLOK 5 . . . . . .

13:10 - 13:40 ...

13:40 - 14:40

14:40 - 15:00

BLOK 6 - Podpora, dotace, OPPIK, OPTAK, RES+, NZ, dotace pro občany

Diskuze

Závěr konference (losovánı́ výher)

Konferencı́ Vás budou provázet odbornıći v oblasti elektromobility, fotovoltaiky a dotacı:́

Bačina O. (Tesláček), Buček S. (ejoin), Marušinec J. (Elektromobilnı́ asociace APEL)

Matyáš M. (mala-elektromobilita.cz), Pařıźek P.  (mala-elektromobilita.cz) Vejbor J. (EVC group),

Staněk J. (Electro Dad) a dalšı.́

Přednášející:

Seznam přednášejících a témata budou upřesněna 17. srpna 2021.

od 17:00 hod. - speciální večerní program pro přednášejıćı́ a účastnıḱy konference

Příležitosti elektromobility
Pátek 17. zářı́ 2021

Registrovat se na konferenci, nebo na on-line konferenci se můžete na www.mala-elektromobilita.cz



8:00 až 10:00

od 8:00 účastnıḱů 4. EWSB

10:00 O'iciálnı́

10:30

13:30

14:30 - 15:00 na claimu

16:00 1. Elektromobily

2. Baterie

3. Fotovoltaika

4. Inteligentnı́ nabıj́enı́ elektromobilů

19:30 a předánı́ cen (Saloon 1870)

20:00 (Saloon 1870)

24:00 4. elektrowesternového srazu v Boskovicıćh

příjezd účastníků

registrace

Otevření městečka

Zahájení soutěží *

Show

Těžba Lithia *

Diskuzní skupiny:

Vyhodnocení soutěží

Westernová zábava

O'iciální ukončení

*  registraci lze provést na stránkách www.mala-elektromobilita.cz

ELEKTR
WESTERNOVÝ

O-

SRAZ

Pro zpříjemnění pobytu na srazu jsme pro Vás připravili kartu „ ”,

o jejích výhodách se můžete dozvědět na našich stránkách.

WESTERNOVKU

Westernové městečko bude v sobotu 18. 9. 2021 otevřeno pro širokou veřejnost.

Můžete tak využıt́ i dalšı́ atrakce v městečku, což jsou:

Tetovacı́ a malovacı́ salon, cukrárna, projıž́ďky na konıćh, půjčovna koz, indiánská vesnice,

půjčovna kostýmů, střelnice, střelba z praku, střelba z luku, hod tomahawken, krmenı́ rybiček,

výroba elektřiny na elektrokole a na Vršku pokladů můžete hledat ukryté cennosti

(u přıĺežitosti našeho srazu zde lze 18. 9. 2021 najıt́ i pravý diamant).

Souběžně Pletení z pedigu*se koná

Od 15:00 do 18:00 hod. v saloonu FOUR ROSES (čıślo 24 na mapkách areálu).

(* na tyto akce je potřeba zvlášť registrovat)

Změna programu vyhrazena.

Sobota 18. zářı́ 2021
4. elektrowesternový sraz



12:30 - 15:30 hod. Ukázková stavba fotovoltaické elektrárny v areálu westernu

Přijďte si s námi postavit fotovoltaickou elektrárnu. Praktická výstavba HFVE 2 kWp

na zelené louce - tak aby všichni viděli a mohli si elektrárnu „ošahat”.

Měnič Victron, baterie (LIFEPO, Tesla, nebo Nissan Leaf), ročnı́ výroba 2 MWh el. energie.

Za tři hodiny postavıḿe elektrárnu na zelené louce, uvařıḿe si kávu, usmažıḿe dobrůtky

a nabijeme třeba elektromobil.

Vstup na akci je , pro registrované* jsou připraveny odborné materiály ohledně FVE.zdarma

Neděle 19. zářı́ 2021
Stavba fotovoltaické elektrárny

Vzhledem k tomu, že elektromobilita již opravdu
nabıŕá na obrátkách, připravili jsme
mohutnou reklamní kampaň.

Mediální dosah

Již v průběhu prázdnin se začnou obě naše akce dostávat

do podvědomı́ zájemců o elektromobilitu:

Reklama na Facebooku, Google a další média

Elektromobilní občasník W/2021 - bude rozdáván na všech

významných akcıćh v průběhu následujıćıćh měsıćů (srazy, konference, eSalon, AMPER 2022...)

Internetová soutěž

PR články

- o skvělé ceny

Reklama v

na internetových serverech zabývajıćıćh se elektromobilitou a ekologiı́

místních médiích (Zpravodaje, FB, WWW, mıśtnı́ noviny...)



Partneři 4. ELEKTROWESTERNOVÉHO SRAZU

www.mala-elektromobilita.cz

34 980,-

17 490,-

8 720,-

5. ELEKTROWESTERNOVÉHO SRAZU

Poznamenejte si termıń

17. září 2022

Ostrovní-Elektrárny.cz
CESTA NEZÁVISLOSTIK


