gCon

gCon - kongresový systém
ceník balíčků pro standardní kongres
balíček

obsah a popis balíčku

pronájem
techniky

instalace
techniky

obsluha
a příprava

licence
gCon

vybavení přípravny
malá přípravna

obsahuje: server se systémem gCon, 3 notebooky, záložní zdroj,
síťový switch, potřebná kabeláž, příprava dat a grafiky pro akci,
technik na obsluhu (10 hodin)
doporučujeme: akce do 150 prezentací za den

5 850 Kč/den

1 620 Kč

6 900 Kč/den

3 000 Kč

střední přípravna

obsahuje: server se systémem gCon, 6 notebooků, záložní zdroj,
síťový switch, potřebná kabeláž, příprava dat a grafiky pro akci,
2 technici na obsluhu (po 10 hodinách)
doporučujeme: akce do 300 prezentací za den

8 880 Kč/den

2 130 Kč

13 800 Kč/den

3 000 Kč

velká přípravna

obsahuje: 2 servery se systémem gCon, 9 notebooků, záložní zdroj,
síťový switch, přístupový bod WiFi, 48“ obrazovka na stojanu
se statistickými údaji o akci, potřebná kabeláž, příprava dat
a grafiky pro akci, 3 technici na obsluhu (po 10 hodinách)
doporučujeme: akce nad 300 prezentací za den

16 820 Kč/den

4 520 Kč

20 700 Kč/den

3 000 Kč

další notebook

notebook a potřebná kabeláž

1 010 Kč/den

170 Kč

další technik

technik pro přípravu prezentací (10 hodin)

černobílá tiskárna

malá černobílá tiskárna (nainstalovaná na všech noteboocích)

570 Kč/den

200 Kč

barevná tiskárna

malá barevná tiskárna (nainstalovaná na všech noteboocích)

610 Kč/den

200 Kč

fotokoutek

obsahuje: modul Photo, notebook, 27“ LCD monitor, kamera,
foto osvětlení, foto pozadí, potřebná kabeláž

2 890 Kč/den

570 Kč

snímač čárových kódů

scanner pro snímání čárových kódů z badgů pro urychlení práce
při vyhledávání účastníků,
je třeba použít stejný počet jako je v přípravně notebooků

260 Kč/den

20 Kč

tablet pro podpisy

speciální tablet s perem pro sběr elektronických podpisů pro souhlasy
se zveřejněním prezentací,
je třeba použít stejný počet jako je v přípravně notebooků

610 Kč/den

60 Kč

5 400 Kč/den

vybavení sálů
salonek

obsahuje: notebook (řečnický pult), bezdrátové dálkové ovládání
prezentací, zámek pro notebook, potřebná kabeláž

1 240 Kč/den

230 Kč

velký sál

obsahuje: 2 notebooky (řečnický pult a režie), bezdrátové dálkové
ovládání prezentací, zámky pro notebooky, síťový switch,
potřebná kabeláž

2 480 Kč/den

530 Kč

řečnický pult

výměna notebooku za multimediální řečnický pult, umožňuje zobrazení
jména řečníka na monitoru na čelní straně pultu
(cena se připočítává k ceně salonku nebo velkého sálu)

2 330 Kč/den

520 Kč

časomíra

obsahuje: 27“ LCD monitor na zem, mini počítač, síťový switch,
potřebná kabeláž (v salonku funguje automaticky, ve velkém sále
lze ovládat manuálně)

1 460 Kč/den

400 Kč

záznam prezentací

obsahuje: digitální záznamové zařízení, síťový switch, potřebná
kabeláž (je třeba připojit HDMI signál z prezentačního počítače,
SDI signál z kamery a zvukový signál z režie)

3 140 Kč/den

440 Kč

informační obrazovky
program jednoho sálu

obsahuje: 48“ LCD obrazovka na podlahovém stojanu (na výšku),
mini počítač, potřebná kabeláž
zobrazuje aktuální program jednoho dne a jednoho sálu

1 720 Kč/den

640 Kč

hromadný program

obsahuje: 60“ LCD obrazovka na podlahovém stojanu (šířku),
mini počítač, potřebná kabeláž
zobrazuje aktuální programy jednoho dne ze 4 vybraných sálů

2 440 Kč/den

960 Kč

3 840 Kč/den

790 Kč

elektronické postery
elektronický poster

obsahuje: elektronický poster 55“ na výšku, potřebná kabeláž
doporučujeme použít na každých 30 zobrazovaných posterů jeden kus

Ceny jsou uvedeny bez 21% DPH.
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gCon

gCon - kongresový systém
ceník balíčků pro virtuální a hybridní kongres
balíček

obsah a popis balíčku

pronájem
techniky

instalace
techniky

obsluha
a příprava

licence
gCon

virtuální kongres

virtuální přípravna

obsahuje: server se systémem gCon, moduly Micro Site, Remote
Participation a Event Live, notebook, technik na obsluhu (10 hodin),
záložní zdroj, síťový switch, potřebná kabeláž, příprava dat a grafiky
pro akci, přenos dat do přípravny (10 hodin)
doporučujeme: akce do 50 prezentací za den

3 830 Kč/den

1 280 Kč

7 400 Kč/den

další notebook
do přípravny

obsahuje: notebook, technik na obsluhu (10 hodin), přenos dat do
přípravny (10 hodin), potřebná kabeláž
doporučujeme: pro každých dalších 50 prezentací za den

1 010 Kč/den

170 Kč

7 400 Kč/den

virtuální sál

obsahuje: notebook, technik na obsluhu (10 hodin), streamovací
zařízení, přenos dat do sálu a na internet (10 hodin), potřebná kabeláž

2 900 Kč/den

720 Kč

10 900 Kč/den

10 000 Kč

hybridní kongres
doplnění modulů gCon

obsahuje: moduly Micro Site, Remote Participation a Event Live

7 000 Kč

doplnění přípravny

obsahuje: notebook, technik na obsluhu (10 hodin), přenos dat do
přípravny (10 hodin), potřebná kabeláž

1 010 Kč/den

170 Kč

6 900 Kč/den

doplnění sálu

obsahuje: streamovací zařízení, síťový switch, přenos dat do sálu
a na internet (10 hodin), potřebná kabeláž

2 060 Kč/den

660 Kč

5 500 Kč/den
Ceny jsou uvedeny bez 21% DPH.

vzorové kalkulace virtuálního kongresu
příklad

virtuální kongres
1 den
1 sál

obsah a popis situace

obsahuje: virtuální přípravna s jedním notebookem a technikem,
jeden notebook a streamovací zařízení s technikem do sálu, webová
stránka účastníka akce, neomezený počet vzdálených řečníků,
předsedajících a posluchačů

pronájem
techniky

6 730 Kč

instalace
techniky

2 000 Kč

obsluha
a příprava

18 300 Kč

celková cena
virtuální kongres
1 den
2 sály

obsahuje: virtuální přípravna s jedním notebookem a technikem,
dva notebooky a streamovací zařízení s techniky do sálů, webová
stránka účastníka akce, neomezený počet vzdálených řečníků,
předsedajících a posluchačů

9 630 Kč

2 720 Kč

29 200 Kč

celková cena
virtuální kongres
2 dny
1 sál

obsahuje: virtuální přípravna s jedním notebookem a technikem,
jeden notebook a streamovací zařízení s technikem do sálu, webová
stránka účastníka akce, neomezený počet vzdálených řečníků,
předsedajících a posluchačů

13 460 Kč

2 000 Kč

36 600 Kč

celková cena
virtuální kongres
3 dny (koeficient 2.8)
5 sálů

obsahuje: virtuální přípravna s třemi notebooky a techniky,
pět notebooků a streamovacích zařízení s techniky do sálů, webová
stránka účastníka akce, neomezený počet vzdálených řečníků,
předsedajících a posluchačů

56 980 Kč

5 220 Kč

230 100 Kč

celková cena

licence
gCon

10 000 Kč

37 030 Kč

10 000 Kč

51 550 Kč

10 000 Kč

62 060 Kč

10 000 Kč

302 300 Kč

Ceny jsou uvedeny bez 21% DPH.
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