SLOVENSKÉ
ELEKTRÁRNE

Memorandum o spolupráci
medzi
Slovenskými elektrárňami, a. s., Bratislava
a
Klubom slovenských turistov, o. z., Bratislava

v oblasti propagácie
a komunikačnej stratégie

Obchodné meno:

Slovenské elektrárne, a. s. (ďalej len SE, a. s.)

Sídlo:

Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava 2

IČO:

35 829 052

DIČ:

20 202 613 53

IČ DPH:

SK20 202 61 353

v mene spoločnosti

p. Michele Bologna,

koná:

riaditeľ Komunikácie a vzťahov s verejnosťou

a
Názov združenia:

Klub slovenských turistov, o. z. (ďalej len KST, o. z.)

Sídlo:

Záhorského 33, 831 03 Bratislava

IČO:

00688312

DIČ:

2020898935
IČ DPH: SK 2020898935

v mene združenia

p. Peter Perhala,

koná:

predseda

Spolupráca je zameraná na propagáciu a komunikačnú stratégiu projektu
„Ekologizácia vysokohorských chát" v oblasti Vysokých Tatier pre rok 2012 zo
strany KST v prospech SE, a. s.
1. umiestniť inzertný PR článok s logom a obchodným menom
v časopise Krásy Slovenska (dvojmesačník) v čísle 7-8/2012;

SE, a. s.

2. umiestniť logo a obchodné meno SE, a. s. v kalendári podujatí KST na rok
2013;
3. umiestniť logo a obchodné meno SE, a. s. na internetovej stránke www.kst.sk
s prelinkovaním na stránku SE, a. s. www.energiaprekrajinu.sk, v termíne odo
dňa podpisu tohto Memoranda do konca roka 2012;
4. umiestniť ďakovnú tabuľu v interiéri chát: Chata pri Zelenom plese, Téryho
chata, Zbojnícka chata, Chata pod Rysmi; vizuál tabule odkonzultuje KST s SE,
a. s.
5. umiestniť tabuľu s logom a obchodným menom SE, a. s. (alebo roll-up) počas
konania konferencie Európskej asociácie turistov severovýchodného regiónu
2012, ktorá sa uskutoční v termíne od 13.4.2012 do 15.4.2012 v hoteli Plus v
Bratislave;
6. poskytnúť súčinnosť formou sprostredkovania informácií o zaujímavostiach,
podujatiach a vysokohorských chatách do pripravovaného turistického bedekera
zo strany SE, a. s.

7. spolupracovať na príprave konferencie pri príležitosti Dňa národných parkov
a prezentáciách projektu „Ekologizácie vysokohorských chát", v mesiaci máj,
resp. jún 2012;
8. operatívne spolupracovať na spoločných aktivitách v priebehu roka 2012.
KST bude SE, a. s. vopred zasielať na schválenie všetky výstupy, v ktorých bude
použité logo SE, a. s.
KST predloží bezprostredne po skončení roka 2012 zástupcovi SE, a. s. z útvaru
Komunikácie dokumentáciu o zrealizovaní dohodnutého plnenia (fotografie,
časopis inzerciou, záznamy a pod.).
Na

znak

súhlasu

s Memorandom

o spolupráci

pripájajú

prostredníctvom svojich predstaviteľov vlastnoručný podpis.

Bratislava, dňa

2012

za stranu SE, a. s.

riaditeľ Komunikácie
a vzťahov s verejnosťou

za stranu KST, o. z.

Peter Perhala
predseda

obe

strany

