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KONGRES ICG-EAC 2014 - úvod
Ve dnech 6. až 11. dubna 2014 se v Praze uskuteční významné výroční zasedání organizace
International Cooperative Group on Environmentally Assisted Cracking (ICG – EAC).
Po více než 30 letech existence této odborné skupiny máme poprvé čest hostit její jednání
v České republice. Pořadatelstvím kongresu bylo pověřeno Centrum výzkumu Řež s.r.o.,
které je spolu s ÚJV Řež, a. s., jediným zástupcem zemí bývalého východního bloku v této
organizaci.
Skupina ICG – EAC představuje světově nejodbornější fórum pro koordinaci, sdílení
a praktické uplatňování výsledků výzkumu v oblasti integrity komponent jaderných zařízení
ovlivněných pracovním prostředím tlakovodních a varných jaderných technologií.
Původně neformální skupina odborníků se stala neziskovou organizací, která má ve svých
řadách přední odborné pracovníky firem, jakými jsou například Westinghouse, General
Electric Global Research Center (GE-GRC), GE-Hitachi Nuclear Energy, Babcock & Wilcox,
Areva NP, Électricité de France (EDF), EDF Energy Nuclear Generation, Ringhals AB,
Rolls-Royce, Toshiba, Hitachi, Mitsubishi Heavy Industrie, IHI Corporation, Nippon Nuclear
Fuel Development, Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation, Tokyo Electric Power
(TEPCO), Electric Power Research Institute (EPRI), Commissariat à l'énergie atomique
(CEA), US NRC, STUK, VdTÜV, Office for Nuclear Regulation (ONR) UK a další.
Vzhledem k zaměření Vaší společnosti na jadernou energetiku a vzhledem k potenciálu,
který interakce Vaší společnosti s účastníky kongresu nabízí, dovolujeme si obrátit se na
Vás s nabídkou partnerství Vaší společnosti s tímto významným světovým zasedáním.
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KONGRES ICG-EAC 2014 – další informace

Oficiální webové stránky kongresu ICG – EAC 2014:
www.icg-eac.org
Informace o průběhu loňského kongresu skupiny ICG – EAC
v Karuizawě (Japonsko) najdete na:
www.icg-eac.org/pagedata/general summary.htm.
Seznam účastníků kongresu 2013 a přehled referátů přednesených na tomto kongresu
najdete na:
www.cvrez.cz/kongres-icg-eac
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KONGRES ICG-EAC 2014 – program
Jednání kongresu se uskuteční v hotelu Pyramida, Bělohorská 24, Praha 6.
Předběžný program:
neděle 6. dubna

13.00 – 18.30

registrace účastníků

19.00

uvítací raut

pondělí 7. dubna

08.30 – 17.45

obchodní a technická jednání

úterý 8. dubna

08.30 – 17.45

technická jednání

středa 9. dubna

08.30 – 12.30

technická jednání

19.00

banket

čtvrtek 10. dubna

08.45 – 17.45

technická jednání

pátek 11. dubna

08.30 – 12.30

obchodní a technická jednání

14.00 – 20.00

návštěva výzkumných pracovišť ÚJV Řež a CV Řež

Témata jednotlivých odborných příspěvků budou známa až po 6. dubnu 2014.
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KONGRES ICG-EAC 2014 - partnerství

Obracíme se na Vás jako na zástupce významné společnosti orientované na jadernou
energetiku se žádostí o finanční podporu tohoto prestižního celosvětového setkání.
Během jednání kongresu probíhá intenzivní výměna zkušeností a nejnovějších poznatků
mezi výzkumnými pracovníky (vlastní materiálový výzkum je podmínkou členství v této
skupině), zároveň dochází k předávání nejnovějších informací o materiálových
vlastnostech, které je zdrojem inspirace pro výrobce zařízení pro jadernou energetiku
a pro dozorové orgány.
Kromě obvyklých marketingových nástrojů, jakými jsou například umístění loga Vaší
společnosti, umožnění Vaší vlastní komerční prezentace v průběhu jednání kongresu
a podobně, bychom Vám například také rádi zprostředkovali kontakt s konkrétním
vybraným účastníkem kongresu, abyste mohli co nejlépe využít mimořádného potenciálu,
který taková interakce nabízí. Ještě před zahájením kongresu, během osobní schůzky,
upřesníme Váš zájem a připravíme strategii, jak co nejlépe a nejefektivněji Vaše setkání
s žádaným partnerem uskutečnit.
Podrobnější informace o možnostech partnerství najdete na následujících stránkách.
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KONGRES ICG-EAC 2014 – generální partner
 Účast 3 zástupců partnera na oficiální i odborné části programu kongresu
 Umístění loga partnera
 oficiální webové stránky kongresu
 sponzorská tabule
 sborník příspěvků

 Komerční prezentace partnera během kongresu
 vlastní představení společnosti – vystoupení v délce max. 10 minut
 distribuce prospektů a reklamních předmětů
 do uvítacího účastnického balíčku
 na stolku v předsálí
 2 ks reklamních posterů partnera umístěných v předsálí

 Individuální informativní schůzka
 Zprostředkování kontaktu partnera s konkrétním účastníkem kongresu
Očekávaný finanční příspěvek ve výši 100.000 Kč
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KONGRES ICG-EAC 2014 – hlavní partner
 Účast zástupce partnera na oficiální i odborné části programu kongresu
 Umístění loga partnera
 oficiální webové stránky kongresu
 sponzorská tabule
 sborník příspěvků

 Komerční prezentace partnera během kongresu
 distribuce prospektů a reklamních předmětů
 do uvítacího účastnického balíčku
 na stolku v předsálí
 reklamní poster partnera umístěný v předsálí

 Informativní schůzka
 Zprostředkování kontaktu partnera s konkrétním účastníkem kongresu
Očekávaný finanční příspěvek ve výši 50.000 Kč
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KONGRES ICG-EAC 2014 – partner
 Umístění loga partnera
 oficiální webové stránky kongresu
 sponzorská tabule

 Komerční prezentace partnera během kongresu
 distribuce prospektů a reklamních předmětů
 do uvítacího účastnického balíčku
 na stolku v předsálí

Očekávaný finanční příspěvek ve výši 20.000 Kč
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KONGRES ICG-EAC 2014 – mediální partner
 Účast zástupce partnera na oficiální i odborné části programu kongresu
 Umístění loga partnera
 oficiální webové stránky kongresu
 sponzorská tabule

 Komerční prezentace partnera během kongresu
 distribuce prospektů a reklamních předmětů
 do uvítacího účastnického balíčku
 na stolku v předsálí

Očekávaná finanční spoluúčast – reciproční služby:
 článek/články v odborném periodiku partnera
 případně další individuálně dohodnuté služby
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KONGRES ICG-EAC 2014 – kontakt
Velmi rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy:
Ing. Jiří Kuf, marketing
telefon: 266 173 623, e-mail: jiri.kuf@cvrez.cz

Děkujeme za Váš zájem a těšíme se na spolupráci.

Centrum výzkumu Řež s.r.o.
Husinec – Řež č.p. 130
PSČ 250 68
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