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1 den plný inovací 
v energetice, 
technologiích  
a byznysu

14 nejzajímavějších 
mezinárodních 
řečníků

200 a více účastníků 
z technologických 
a energetických 
společností  
a byznysu hledajících 
inspiraci
 

Vloni na podzim jsme do 
Prahy pozvali nejzajímavější 
energetické inovátory z Evropy, 
aby sdíleli svoji energii, inspiraci 
a příklady dobré praxe. Na zcela 
vyprodané konferenci diskutovali 
o uberizaci, inovacích přenosové 
soustavy a blockchainu.

Tento ročník je celý  
o udržitelnosti. V energetice, 
byznysu i IT a tech průmyslu.

Sdílejte energii a pohánějte 
změnu s dalším partnery  
v oblasti byznysu a zahraničními 
hosty.

“Velmi nabité 
opravdu 
zajímavými 
informacemi 
a speakery, 
klobouk 
dolů. Česko 
podobné akce 
potřebuje 
jako sůl.”
Reakce loňských účastníků



PARTNER HLAVNÍ 
PARTNER

GENERÁLNÍ 
PARTNER

Možnost neformálně potkat speakery, partnery a ostatní VIP hosty ✓ ✓ ✓
Pozvání na VIP koktejl se vystupujícími, partnery z byznysu a médií  
v předvečer konference 2 3 5

Celodenní vstupenky na konferenci Share Your Energy 2 3 5

Své logo na webu konference, v newsleterech a dalších materiálech přímo  
na místě konference ✓ ✓ ✓

Možnost ukázat své produkty nebo služby jako součást servisu konference ✕ ✓ ✓
Poděkování na hlavním pódiu od moderátora na úvod a závěr konference ✕ ✕ ✓
Early Bird ceny dodatečných lístků pro partnery, členy nebo zaměstnance ✕ ✕ ✓
Možnost podílet se na tvorbě programu konference ✕ ✕ ✓

Hodnota partnerské spolupráce 30 000 CZK
1 200 EUR

60 000 CZK
2 400 EUR

150 000 CZK
6 000 EUR

STAŇTE SE PARTNEREM

“Skvělý výběr 
přednášejících 
ze zahraničí 
a zajímavé 
prostory.”
Reakce loňských účastníků

www.shareyourenergy.eu



O NÁS

Nano Energies je 
česká energetická 
společnost, která  
od roku 2008 dodává 
tisícům domácností  
a firem v celém 
Česku elektřinu 
pocházející 
100% z lokálních 
obnovitelných zdrojů.

Za více než deset 
let existence se 
stala předním 
hráčem českého 
energetického trhu.

Úzce spolupracuje s dodavateli 
energie, vytváří nový systém 
peer-to-peer obchodování  
s elektřinou pro běžné uživatele. 
Větším podnikům zase pomáhá 
využívat energetickou flexibilitu, 
čím jim snižujeme náklady  
na energie a zvyšuje výnosy. 

SDÍLEJTE SVOJI ENERGII
A KONTAKTUJTE

Jana Bábiková
Partnerství & Marketing
jana.babikova@nanoenergies.cz
+420 774 895 114
www.shareyourenergy.eu

“Super výběr 
témat, které 
v energetice 
rezonují 
(flexibilita, 
peer-to-peer, 
apod.). Účastníci 
opravdu sdíleli 
svoji energii. 
Výborný 
networking.”
Reakce loňských účastníků


