ČKBS – Ceník služeb a inzerce platný od 01. 02. 2022
Název inzerce nebo služby

cena služby
Kč bez DPH

Sleva pro
členy
ČKBS**

Poznámka

Prezentace společnosti na akcích organizovaných ČKBS (členská schůze; zasedání prezidia; konání seminářů, konferencí, veletrhů)
Prezentační prostor 2 × 2 m2

3 000,00 Kč

100%

prezentace formou roll-up, tištěných materiálů, apod.

Přednáška společnosti v délce trvání max. 30 min.

5 000,00 Kč

100%

individuální firemní představení firmy včetně prezentace výrobků a služeb

Prezentace v rámci konání veletrhu

individuální

individuální na podmínkách je nutné se domluvit s tajemníkem ČKBS

Nabídka pro security:
Zkoušky profesní kvalifikace Strážný (PK Strážný) bez přípravy

900,00 Kč

10%

profesní kvalifikace STRÁŽNÝ, kód 68-008-E (písemné i ústní zkoušky)

Příprava na zkoušky profesní kvalifikace Strážný (PK Strážný)

900,00 Kč

10%

profesní kvalifikace STRÁŽNÝ, kód 68-008-E (4 hod. školení)

Studijní materiály na zkoušku PK Strážný

150,00 Kč

-

brožura v kroužkové vazbě – příprava na zkoušky PK Strážný

Odznak SECURITY - pouzdro vyklápěcí, průkaz, registrace

3 500,00 Kč

-

odznak: materiál kov; kožené pouzdro – provedení: vyklápěcí; průkaz: platnost po dobu
kalendářního roku; registrace do databáze security

Odznak SECURITY - pouzdro dokladové, průkaz, registrace

3 500,00 Kč

-

odznak: materiál kov; kožené pouzdro – provedení: dokladové; průkaz: platnost po dobu
kalendářního roku; registrace do databáze security ČKBS

200,00 Kč

-

* vydání průkazu k odznaku s platností vždy pro kalendářní rok, ve kterém je průkaz vydán

Zkoušky profesní kvalifikace Detektiv (PK Detektiv koncipient) bez přípravy

900,00 Kč

10%

profesní kvalifikace DETEKTIV KONCIPIENT, kód 68-009-M (písemné i ústní zkoušky)

Příprava na zkoušky profesní kvalifikace Detektiv (PK Detektiv koncipient)

900,00 Kč

10%

profesní kvalifikace DETEKTIV KONCIPIENT, kód 68-009-M (4 hod. školení)

Studijní materiály na zkoušku PK Detektiv

150,00 Kč

-

brožura v kroužkové vazbě – příprava na zkoušky PK Detektiv

3 500,00 Kč

-

odznak: materiál kov; kožené pouzdro – provedení: vyklápěcí; průkaz: platnost po dobu
kalendářního roku; registrace do databáze soukromých detektivů

3 500,00 Kč

-

odznak: materiál kov; kožené pouzdro – provedení: dokladové; průkaz: platnost po dobu
kalendářního roku; registrace do databáze soukromých detektivů ČKBS

200,00 Kč

-

* vydání průkazu k odznaku s platností vždy pro kalendářní rok, ve kterém je průkaz vydán

* roční aktualizace průkazu k odznaku SECURITY
pozn.: každý odznak má unikátní 5ti místné identifikační číslo

Nabídka pro detektivy:

Odznak DETEKTIV - pouzdro vyklápěcí, průkaz, registrace
Odznak DETEKTIV - pouzdro dokladové, průkaz, registrace
* roční aktualizace průkazu k odznaku DETEKTIV

pozn.: odznak detektiv lze získat pouze na základě doložení udělené koncese ŽL. Každý odznak má unikátní 5-místné identifikační číslo

Nabídka inzertních ploch v odborném recenzovaném časopisu Bezpečnost a věda
1/1 strana obálky (4 obálková strana)

40 000,00 Kč

50%

rozměr: 210 mm × 297 mm (na spad)

1/1 strana vnitřní

20 000,00 Kč

50%

rozměr: 210 mm × 297 mm (na spad)

1/2 strana

10 000,00 Kč

50%

rozměr: 210 mm × 148,50 mm (na spad)

1/3 strana

5 000,00 Kč

50%

rozměr: 210 mm × 100 mm (na spad)

500,00 Kč

100%

zveřejnění loga 100 × 100 PX (stránka určená pouze pro loga společností)

Logo společnosti

** Podmínky členství ČKBS
Český klub bezpečnostních služeb z.s.
Křovinovo náměstí 109/11, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice
tel: +420 773 551 077; e-mail: tajemnik@ckbs.cz; casopis@ckbs.cz
url: www.ckbs.cz

Uvedené ceny jsou bez DPH

