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NABÍDKA PRO PARTNERY 
  

 

Business Ples® je prestižní společenská akce, zaměřená na byznys, 

lifestyle, kvalitní zábavu a zážitkovou gastronomii. Přináší i možnost 

nenuceného networkingu s řadou zajímavých byznysových 

a startupových osobností i nejznámějších tváří českého showbyznysu. 

To vše v prostředí BLACK TIE akce, která má lesk a styl. 

 

PRVNÍ ROČNÍK BUSINESS PLESU PROBĚHL 26.1.2018 
A NAVŠTÍVILO JEJ VÍCE NEŽ 700 HOSTŮ 



								
ZÁKLADNÍ INFORMACE 
PRO VÁŠ MARKETING 

 

 

 

Co je Business Ples® 

 

§ prestižní společenský galavečer, pořádaný letos již ve druhém ročníku 

§ bohatý kulturní program nezávisle ve dvou sálech 

§ více než 700 hostů celkem ve 3 sálech 

§ zážitková gastronomie, 3 samostatné rauty a další speciální stanoviště 

§ samostatná VIP zóna pro partnery, významné hosty a účinkující 

§ samostatná zóna pro networking investorů se startup projekty 

§ samostatná zóna s fashion programem 

 

Kdy a kde se Business Ples koná 

 

§ NH Collection Olomouc Congress, pátek 25. ledna 2019 

 

Kdo se na akci podílí? Kdo ji podporuje? 

 

§ Okresní Hospodářská komora, Hospodářská komora ČR, CzechInvest, 

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Olomoucký kraj, Magistrát města Olomouce, 

Vědeckotechnický park Univerzity Palackého, Esmedia Interactive, Evenpro 

 

S kým se na akci můžete setkat 

 

§ známí umělci (Michal David, Karel Vágner, David Gránský, Hana Mašlíková Roman 

Vojtek, Petra Vraspírová, David Stypka, Eva Decastelo a další) 

§ významné osobnosti z regionu i z byznysové sféry ČR 

§ významné osobnosti ze startup scény ČR (startupisté, mentoři, investoři) 

§ významní institucionální partneři (ministryně, hejtman, primátor a další) 

§ zajímavé osobnosti z českého showbyznysu (finalistky MISS, herci, moderátoři, 

novináři, vydavatelé) 

§ více než 700 pozitivně naladěných ekonomicky aktivních hostů 



								
PROGRAMOVÝ LAYOUT AKCE 

 
 
 
 

PRODUKCE 
 

Celým galavečerem vás provede česká modelka a moderátorka Hana Reinders 

Mašlíková a český zpěvák a herec David Gránský  

 

 

                            

 

 

Vrcholem hlavního programu v rámci main stage bude koncertní vystoupení Michala 

Davida a speciální host Karel Vágner, dále velký muzikálový set Romana Vojtka a Petry 

Vraspírové, hudební vystoupení Davida Gránského a další... 

 

          

 

  

K tanci hraje velký plesový soubor Blueband.  



								
MAIN STAGE  
 

§ hlavní sál EVROPA (cca 500 osob), podium pro hlavní část produkce k tanci, 

zábavě a komunikaci klíčových sdělení 

§ taneční parket a tradiční prostor pro společenské vyžití 

 

 
 
 

SÁL MADRID 
 

§ samostatný sál (cca 140 osob) poblíž hlavního sálu, opticky propojen s foyer 

a zónou s rautem a bary 

§ interiér je možno využít i pro strategického partnera k vlastnímu obrandování 

či využití k jiné propagaci projektu/produktu/služby 

 
 

VIP ZÓNA  
 

§ uzavřená zóna poblíž hlavního sálu, klidné místo pro partnery a podporovatele akce 

§ neomezené občerstvení, unikátní zážitková gastronomie, alko/nealko 

§ klidné posezení, separátní kuřácká terasa 

§ networking s ostatními VIP partnery a hosty, setkání s vystupujícími umělci, 

networking s pozvanými startupovými a byznysovými osobnostmi 



								
STARTUP STAGE 
 

§ pódium a parket v prostorách současné restaurace Sal de Mar v blízkosti hlavního 

baru při foyeru hotelu, programově zaměřeno na mladší generaci, prostor k tanci 

a zábavě 

§ letos vystoupí David Stypka & Bandjeez, formace Bunny Club, k tanci hraje 

DJ Wolsha 

 

    
 
 
 
 

STARTUP KLUB 
 

§ samostatný prostor menší konferenční místnosti opticky propojený s foyer, hlavní 

místo pro networking a setkání s přizvanými celebritami z české start-up scény 

a investory 

 
 

    
  



								
EXTERIER PŘI HLAVNÍM VSTUPU DO HOTELU 
 

Osvětlená a ozvučená plocha parkoviště při hlavním vstupu použitelná pro aktivní 

prezentaci objemnějších produktů reklamních partnerů akce (auta, motocykly, lodě a jiné)  

 

 
 

 

 

VÝZNAMNÍ HOSTÉ A PODPOROVATELÉ 
 

Letošní Business Ples proběhne za podpory a pod záštitou významných institucí, jako 

např. Ministerstvo průmyslu a obchodu, Hospodářská komora ČR, Czechinvest, 

Olomoucký kraj, Magistrát města Olomouc, Vědeckotechnický park UP, Okresní 

hospodářská komora a další. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozvání přijala i řada významných osobností z českého showbyznysu, významní 

investoři, představitelé startupové scény, významné regionální osobnosti, známí 

influenceři, finalistky současných i minulých soutěží MISS a další.  


