
Reprezentační ples hlavního města Prahy a Obecního domu

 2.4.2022

počet cena cena celkem

Grafická příprava elektronických pozvánek a ostatních tiskovin 1 45 000,00 Kč

Výroba a výlep plakátů na plochy OD, výroba plakátů do A stojanů před OD, 

tisk vstupenek, bookletů, A1 plakátů, plakátů k šatně pro den akce, tisk čísla na stoly,

tisk na pongs do světelných zástěn, výroba desek pro moderátory a hostesky,  

výroba vizuálu do roll bannerů a další drobné tiskoviny

tisk přelepek na dárkové pohlednice a jejich kompletace 1 55 500,00 Kč

100 500,00 Kč

počet cena cena celkem

Květinová aranžmá plesu - vzorky I. 1  4 700,00 Kč

Záloha na květiny 50 000,00 Kč

54 700,00 Kč

počet cena cena celkem

Storno za techniku 1  100 000,00 Kč

Storno za zajištění kamer a přenosu 1 35 000,00 Kč

Zábory 1 15 000,00 Kč

Koberce, technický materiál 1 15 000,00 Kč

165 000,00 Kč

počet cena cena celkem

Příprava plesu:

příprava poidkladů a účast na jednáních plesového výboru, schůzka v OD - creative director

jednání v Obecním domě - předání vstupenek k předprodeji, předání vstupenek do Smetanovy síně

osobní předání květinových vzorků a předání vstupenek na Magistrátě hl.mn.Prahy

jednání v Obecním domě - technická schůzka se subdodavateli a s produkcí OD

31 000,00 Kč

komunikace s dodavateli, přesun březen - duben 2022

uzavření objednávek a smluv s dodavateli

komunikace s úřady - zábor před OD 95 000,00 Kč

komunikace, příprava a zajištění smluv s účinkujícími, vč.konzultací na místě 70 000,00 Kč

příprava zvukových zkoušek

technický scénář akce

úprava scénáře pro jednotlivé sály a jejich rozpracování 50 000,00 Kč

komunikace grafického vizuálu celé akce

komunikace a postoupení prací na 3D vizualizacích na LED obrazovky

příprava dat DPD oddělením k tisku

zajištění komunikace s tiskárnou - objednávky, smlouvy a garance ceny 62 000,00 Kč

Doprava 16 800,00 Kč

Zrušení plesu a následná komunikace s dodavateli, účinkujícími, následná administrativa /storna smluv, dodatků, rušení objednávek, příprava vizuálu na FB Obecního domu s informací o zrušení akce - kvůli lidem, kteří si již zakoupili vstupenky/ 90 000,00 Kč

414 800,00 Kč

Náklady 735 000,00 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Rozpočet

Rekvizity, dekorace, výzdoba prostor, květinová výzdoba

Grafika, komunikace

Scénář a koncept plesu

Technika, kamery, zábory




