
Areál Rodinného kempu U Zámečku
Záměl u Potštejna, 8.–10. 6. 2012

Akci moderuje Standa Berkovec

Program akce a nabídka partnerství

1. celostátní akce 
zaměřená na elektromobily
a vozidla s alternativními 
pohony

Kola, motocykly, automobily, 
lodě, letadla, speciální vozidla

EKOMOBILITA
 2012



Mediální partneři – TV-EXPO, Travelling-TV, Blue Falcon, Orlický týdeník, 
celostátní rozhlasová stanice, celostátní prestižní motocyklový týdeník, 
další motorkářské servery i tisk, regionální TV zpravodajství, celostátní deník.

Partneři – GUEWER, Mobility Club, společnosti distribuující elektřinu a plyn, SOR Libchavy, 
SOU a SOŠ automobilní Ústí nad Orlicí, celostátní veletržní subjekt a další partneři.
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Pátek 8. 6. 2012

14.00–22.00
Prezentace vystavujících společností a partnerů.
Servis elektrických kol a skútrů.
Testovací jízdy elektrických kol, skútrů a automobilů.
Odborné semináře na téma elektromobilita a ekomobilita (finance, trendy, budoucnost).

21.00–24.00
Projekce tematických filmů (české e-rekordy, novinky z autosalonu Frankfurt a dalších).
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Sobota 9. 6. 2012 – dopolední program

8.00–10.00  
Snídaně s čerstvým originálním regionálním pečivem, individuální regenerační program.

11.00–15.00
Spanilá jízda do SOŠ a SOU Ústí nad Orlicí–Hylváty:
Přehlídka zúčastněných vozidel na peší zoně na Bělisku v Potštejně v rámci vyjíždky (11.15–12.15).
Kaskadérský program, prohlídka nabíjecího bodu, exkurze ve školních dílnách.
Možnost bezplatného využití jízdy elektrickým autobusem SOR. 
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Sobota 9. 6. 2012  – odpolední a večerní program

14.00–17.00 
Soutěže  (e-sprint, „Vytoč si své Volty“, pití piva, hod dynamem). 
Vystoupení sexy sestřiček (první pomoc)
Módní přehlídka helem a bezpečného oblékání na kola a motocykly. 
Konzultace, servis a testovací jízdy elektrických kol, skútrů a automobilů, 
Prezentace vystavujících společností a partnerů. 

17.00–19.00
Vystoupení mažoretek Opočno, Koncert - country a rock skupiny
Vystoupení břišních tanečníků – Sbor dobrovolných hasičů Čermná. 
Doprava z Potštejna elektrickým autobusem zdarma, 
Vyhlídkové lety v horkovzdušném balonu nad areálem kempu.

19.00–20.30
Vystoupení letohradské kapely Sekwenza.

21.00–23.00
Koncert skupiny Abraxas.

23.00–24.00
Reprodukovaná hudba, promítání filmů.
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Neděle 11. 6. 2012 

8.00–10.00
Individuální program – možnost využití připravených itinerářů s dobíjecími místy 
pro výlety elektrických kol a skútrů.

Po celou dobru konání akce zajištěny snídaně s čerstvým originálním regionálním pečivem, 
lahůdky a speciality regionu, teplá kuchyně. Reprodukovaná hudba v areálu kempu.
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Co Vám můžeme nabídnout?

Staňte se partnery prvního celostátního srazu zaměřeného na elektrické a plynové pohony.

Možnost prezentace na internetové TV-EXPO i na dalších kanálech Blue Falcon.
prezentace na internetových portálech,
prezentace v regionálním zpravodajství,
prezentace na místě formou prezentačních stánků a programů,
prezentace na plakátech a propagačních materiálech akce.

Prezentace na připravovaném webu akce.

Možnosti jsou velmi široké a zájem partnerů je už teď překvapující – 
staňte se také Vy partnery akce, 
která prezentuje pro veřejnost atraktivní a progresivně se rozvíjející odvětví.
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Partnerství uvedených subjektů je v jednání 
a je předmětem seriózních dlouhodobých vztahů.

Bližší informace: 

Jiří Červinka – tel.: 603 828 839, e-mail: abs@cominnet.cz
Standa Berkovec - tel.: 775 283 358, e-mail: standaberkovec@centrum.cz
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