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V roce 2020 oslavila asociace IFMA, pobočka CZ dvacet let od svého
založení. Úloha a význam facility managera v každé společnosti významně
vzrostly v souvislosti s organizováním a realizací proticovidových opatření
v posledních dvou letech.
Rozhodli jsme se představit tuto nepostradatelnou profesi blíže jakékoli
společnosti a široké odborné veřejnosti.
Profesionálové pracující v interdisciplinárním prostředí mají prokazatelný
a zásadní vliv na náklady celoživotního cyklu spravovaného nemovitého
majetku, za toto jim patří od nejednoho majitele či finančního ředitele velké
díky.
Asociace IFMA CZ je spolek sdružující odborníky napříč oborem facility
managementu, z řad poskytovatelů, klientů, konzultantů, provozovatelů
CAFM software a akademiků vyučujících obor na univerzitách.
Čerpáme poznatky a spolupracujeme s celosvětovou sítí partnerských
asociaci IFMA sdružujících více než 30 000 členů.

www.ifma.cz/rocenka

FORMY PARTNERSTVÍ ROČENKY
Hlavní partner
•

Celostrana inzerce

•

PR článek = profil firmy

•

Uvedení loga na začátku publikace

•

10 publikací zdarma, další s 50% slevou
Cena za reklamu: 50 000 Kč

Partner
•

½ strana inzerce

•

Uvedení loga na začátku publikace

•

5 publikací zdarma, další s 50% slevou
Cena za reklamu: 25 000 Kč

Vizitka
•

⅛ strana inzerce v přehledu dodavatelů / řazeno abecedně

•

2 publikace zdarma, další s 50% slevou
Cena za reklamu: 8 000 Kč

www.ifma.cz/rocenka

OBSAH PUBLIKACE
•

Souhrnná data o českém trhu facility managementu

•

Expertní pohled na segmenty trhu od specialistů IFMA CZ

•

Analýzy post-covidového vývoje ve všech oblastech průmyslu,
retailu, logistiky i hospitality

•

Zdroj informací pro facility managery ve firmách i veřejných
institucích

•

Kontakty na všechny důležité hráče na trhu

•

Anglické a německé resumé
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Hlavní důvody, proč inzerovat v Ročence IFMA:

•

unikátní publikace mapující 20 let oboru v rozsahu minimálně 80 stran

•

jediný autorizovaný přehled trhu facility managementu v České republice

•

kontakty na hráče v oboru

•

cílená distribuce na 500+ adres

•

distribuce během Týdne facility managementu v listopadu 2021

ilustrační náhled ročenky

Projektová manažerka publikace:
Petra Ducháčková | Idealab
Tel.: +420 734 651 615
Email: petra@idealab.cz
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