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Záměrem 2. ročníku ojedinělé a poněkud neobvyklé přehlídky Pragu
uskutečnila v reprezentativních prostorách funkcionalistického Velet
nejnovější trendy i osvědčené postupy v oboru protipožární a zabezpj j y p py p p p
distributorů, realizátorů bezpečnostních řešení i poskytovatelů služeb z
bezpečnostních systémů, soukromých bezpečnostních služeb i bezpečn

Jednou z nejdůležitějších úloh FSDays bylo seznámit odborníky z ně
development, ale i architekty objektů a budov, urbanistických celků a
a sdružení nájemníků nebo facility management s nejnovějšími tren
Dalšími cílovými skupinami, které přehlídka FSDays pozvala k náv
rizikem napadení, jako jsou bankovní domy, výstavní síně, galerie,
apod. a v neposlední řadě (kromě dalších) samozřejmě i společnosti z
státu.

Jak se nám to podařilo, posuďte sami…

ue Fire & Security Days 2010 (FSDays), která se v letošním roce
tržního paláce (budova Národní galerie v Praze), bylo představit

pečovací techniky, systémů a služeb, prezentaci významných výrobců,p y, y , p ý ý ý ,
z oblastí protipožární a zabezpečovací techniky, high-tech technologií,
nostních složek státu.

kolika hlavních oborů, zejména stavebnictví – projektanty, investory,
městských částí, zástupce stavebních společností, bytových družstev

dy, postupy a systémy pro zabezpečení a ostrahu budov a objektů.
vštěvě, jsou pracovníci energetiky nebo zástupci objektů s vysokým
muzea, historické budovy, zastupitelské úřady, obchodní zastoupení
z oboru fire&security, či zástupci státní správy a bezpečnostních složek



ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJEZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJEZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJEZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE

Název: Prague Fire

Termín konání: 21. – 23. 9

Charakteristika: 2. mezináro
protipožárn

Ročník: druhý

Místo konání: Veletržní p

Otevírací doba: 21. – 22. 9

Organizátor: MASCOTTE
Holečkova 
Tel.: +420
e-mail: info

Počet prezentujících se společností: 42

Počet návštěvníků: 2.245
(platící, pozvaní hosté, party, novináři)

Počet účastníků doprovodných programů: 220

Výstavní plocha m2: 1.850

Cena vstupného: 150,- Kč –

Cena magazínu/katalogu FSDays: 50,- Kč

e & Security Days 2010 (FSDays)

. 2010

odní přehlídka nejnovějších trendů v oboru 
ní a zabezpečovací techniky, systémů a služeb

alác (budova Národní galerie v Praze), Praha 7

. 2010, 10:00 – 18:00hod.; 23. 9. 2010, 10:00 – 17:00hod.

E s.r.o.
103/31;  150 95 Praha 5
257 327 589

o@mascotte.cz, web: www.fsdays.cz,  www.mascotte.cz

plné; 80,- Kč - děti, studenti, ZTP,…



ZÁŠTITA A PARTNEŘIZÁŠTITA A PARTNEŘIZÁŠTITA A PARTNEŘIZÁŠTITA A PARTNEŘI

Záštita: Ministerstvo vnitra ČR
Policie České republiky
Magistrát hl. m. Prahy

ář á ČHospodářská komora ČR
Městská část Praha 7
Národní galerie v Praze

Hlavní partner: SECURITAS ČR s.r.o.

Odborní partneři: Mezinárodní asociace bezpečnostního
managementu - ASIS CZ, o. s.
Asociace technických bezpečnostních 
Gremium Alarm, o.s.

é žá í ČCech elektrické požární signalizace ČR

Partneři: Asociace soukromých bezpečnostních
služeb České republiky o. s.
Městská Policie hl. m. Prahy

ž í čů ČSdružení hasičů Čech, Moravy a Slezs

Oficiální partner: Allianz pojišťovna, a.s.

Produktoví partneři: ESP holding a.s.
i lJansen Displey s.r.o. 

Kinnarps, a.s.

Spolupráce: Architecture Week

www.mv.cr
www.policie.cz
www.cityofprague.cz
www.komora.cz
www.praha7.cz
www.ngprague.cz

www.securitas.cz

o 
www.asiscz.org

služeb 
www.gremiumalarm.cz

R www.cecheps.cz

h 
www.asbs.cz
www.mppraha.cz

ka www.dh.cz

www.allianz.cz.cz

www.esp.cz
d lwww.jansen–display.cz

www.kinnarps.cz

www.architectureweek.cz



MEDIÁLNÍ PARTNEŘIMEDIÁLNÍ PARTNEŘI

4x4 AutoMagazín www.auto4x4.cz
Autodealers www.autodealers.cz
Automakers www automakers czAutomakers www.automakers.cz
Bydlení Stavby Reality www.mf.cz
BigRedGuide www.thebigredguide.com
CDIS Review www.msline.cz/cdis-review
Country Radio www.countryradio.cz
Czech Business Weekly www cbw czCzech Business Weekly www.cbw.cz
Časopis 112 www.hzscr.cz/casopis-112.aspx
Development News www.developmentnews.cz
Elektroinstalatér www.in-el.cz/elinst
Facility Manager www.facilitymanager.cz
Funeral Quartal www funeralq czFuneral Quartal www.funeralq.cz
Hitrádio Magic Brno www.magicbrno.cz
Hasičské noviny www.hasicskenoviny.cz
ICT Security www.ictsecurity.cz
Interiér veřejných budov www.interier.mise.cz
Konstrukce www konstrukce czKonstrukce www.konstrukce.cz

Listy hl. m. Prahy www.listypraha.cz
Profit www.profit.cz
Obchodní týdeník www mf czObchodní týdeník www.mf.cz
Policista www.policista.cz
Pozary.cz www.pozary.cz
Pražský strážník www.mppraha.cz/prazsky-straznik
Prestige Clubs
Projekt www mf czProjekt www.mf.cz
Radio Blaník www.radioblanik.cz
Radio City 93,7 FM www.radiocity.cz
Rescue Report www.rescue.cz
Security magazín www.securitymagazin.cz
Security World www securityworld czSecurity World www.securityworld.cz
Source Security www.sourcesecurity.com
Světlo www.odbornecasopisy.cz
Úklid+čistění www.uklidplus.cz
Věstník Asociace MG www.cz-museums.cz
Zabezpečení a kriminalita+SAFEZabezpečení a kriminalita+SAFE



Í Í ČÍ Í Č ÉÉPREZENTUJÍCÍ SE SPOLEČNOSTI PREZENTUJÍCÍ SE SPOLEČNOSTI -- VYSTAVOVATELÉVYSTAVOVATELÉ

ABBAS, a.s. www.abb
ADI GLOBAL DISTRIBUTION www.adi-
ALARM ABSOLON s.r.o. www.absoALARM ABSOLON s.r.o. www.abso
ALKOM SECURITY a.s. www.alko
ALLIANZ POJIŠŤOVNA a.s. www.allia
AMOND spol. s r.o. www.amo
APPLIC s.r.o. www.app
ASCOM (CZ) s.r.o. www.ascoASCOM (CZ) s.r.o. www.asco
ASITA spol. s r.o. www.asita
ASOCIACE TECHNICKÝCH BEZPEČNOSTNÍCH 
SLUŽEB GRÉMIUM ALARM www.grem
ATIS GROUP s.r.o. www.atis
CAMEA, spol. s r.o. www.camCAMEA, spol. s r.o. www.cam
Card House s.r.o. www.card
Cech elektrické požární signalizace ČR www.cech
CLARYSTONE spol. s r.o. www.clar
COMMEND SLOVAKIA spol. s r.o. www.com
ESP Holding a.s. www.espESP Holding a.s. www.esp
EUROALARM s.r.o. www.euro
EVIONS GROUP s.r.o.
FIRE EATER CZ spol. s r.o. www.fire-
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA www.cityo
INKAM, s.r.o. www.inkaINKAM, s.r.o. www.inka
INTEGOO s.r.o. www.inte
IPSECURITY s.r.o. www.ipse
JIMI CZ a.s. www.jimi
KH SERVIS, a.s. www.khse
KOMORA PODNIKŮ KOM. BEZPEČNOSTI ČR www.kpkKOMORA PODNIKŮ KOM. BEZPEČNOSTI ČR www.kpk
KOUKAAM a.s. www.kou

ÉÉÉÉ

as.cz
olympo.cz
olon.czolon.cz
om.cz
anz.cz
ond.cz
plic.cz
om.czom.cz
a.cz

miumalarm.cz
sgroup.cz
mea.czmea.cz
dhouse.cz
heps.cz
rystone.cz
mmend.com
.cz.cz
oalarm.cz

-eater.com
ofprague.cz
am.czam.cz
egoo.cz
ecurity.cz
.cz
ervis.cz
bcr.czbcr.cz
kaam.se



PREZENTUJÍCÍ SE SPOLEČNOSTI PREZENTUJÍCÍ SE SPOLEČNOSTI –– VYSTAVOVATELÉVYSTAVOVATELÉ

KPZ electronics s.r.o. www.kpz.c
Marian Čapek - VIAKOM www.viako
MĚSTSKÁ POLICIE HL M PRAHY www mpprMĚSTSKÁ POLICIE HL. M. PRAHY www.mppr
NAVGUARD s.r.o. www.navg
ORSEC s.r.o. www.orsec
PPZ SYSTEM s.r.o. www.selec
QRV Systems s.r.o. www.qrv.c
ROBERT BOSCH odbytová s r oROBERT BOSCH odbytová s.r.o., 
divize Security Systems ST/SEM www.bosch
SECURITAS ČR s.r.o. www.secur
SECURITON - TRIBASE NETWORK s.r.o. www.secur
SCHNEIDER ELECTRIC CZ, s.r.o. www.schne
SICURIT CS s r o www sicurSICURIT CS s.r.o. www.sicur
TECHNISERV, spol. s r.o. www.techn
ZÁMEK BERCHTOLD www.zame

ÉÉ

cz
om.cz
raha czraha.cz
uard.ee
c.cz
ctadnd.cz
cz

hsecurity.cz
ritas.cz
riton.com
eider-electric.com
it czit.cz
niserv.cz
ekberchtold.cz



PRŮBĚHPRŮBĚH PŘEHLÍDKYPŘEHLÍDKYPRŮBĚHPRŮBĚH PŘEHLÍDKYPŘEHLÍDKY

Prague Fire & Security Days 2010 je akcí zaměřenou na ne
systémů, bezpečnostních agentur, bezpečnostních složek státu, měst a
reprezentativních prostorách budovy Národní galerie v Praze, Veletržním

Přehlídka FSDays 2010 je realizována zcela ojedinělou a netradiční form
expozicích ve funkcionalistických prostorách Veletržního paláce v Praze,

Jednotné  architektonické řešení expozic, jejich minimalistické pojetí i ztv
Vše se podřizuje tomu, co je primárním cílem této přehlídky, tj. vytvořen
novinek oboru, setkání zástupců prezentujících se společností a značek s
jednotlivých řešení. Nejen pro tento účel byl po celou dobu přehlídky vše
prostorem pro jednání .
FSDays 2010 bylo jedinečné společenské setkání distributorů, prod
s odbornou i laickou veřejností.

Odkazy:
Vizualizace expozic: http://www.fsdays.cz
Doprovodný program: http://www.fsdays.cz

áFotogalerie, videozáznam: http://www.fsdays.cz

etradiční prezentaci elektronických i mechanických zabezpečovacích
obcí, poskytovatelů služeb v oblasti ochrany zdraví, života a majetku v

m paláci.

mou, v atypických, designově jednotných, avšak elegantních a osobitých
na hrubé výstavní ploše 3.500 m2.

várnění výstavních prostor se pro ni stala již charakteristickou.
ní příjemného a inspirativního prostředí pro prezentaci posledních 
s jejich obchodními partnery, možnými - budoucími zákazníky, uživateli 
em vystavujícím společnostem a partnerům akce k dispozici VIP klub s 

dejců a zástupců jednotlivých značek a jejich obchodních partnerů

/vizualizace-expozic.phtml
/doprovodne-programy.phtml
/fotogalerie-fsdays-2010.phtml



FSDaysFSDays AWARD 2010 AWARD 2010 –– soutěž o nejlepší exponát / slusoutěž o nejlepší exponát / slu

Novinkou letošního ročníku přehlídky FSDays, bylo vyhlášení soutěže o n
Do soutěže bylo přihlášeno rekordních 20 špičkových exponátů, které by
dobu konání přehlídky.dobu konání přehlídky.
Pro oceněné byly připraveny téměř 40 cm vysoké skleněné plastiky - cen
a exkluzivně pro FSDays AWARD 2010 vyrobila nejstarší sklářská škola v
sklářská z Kamenického Šenova.
Ocenění udělila odborná komise a vyhlášení výsledků se uskutečnilo při s

Exponáty/služby přihlášené do soutěže Exponáty/služby přihlášené do soutěže FSDaysFSDays AWARD:AWARD:

přihlašovatelpřihlašovatel exponátexponát
ADI Global Distribution Bezdrátový detekční systém PERIMETRLOC

Radiová síť RICOCHETRadiová síť RICOCHET
Commend Slovakia Komunikačné hlásky rady WS
Euroalarm IP kamera DS-2CD886MF-E

NVR digitální videorekordér DS-9616NI-SH
Mobilní DVR DS_8104HMI-B
Hybridní ústředna EZS Integra WRL128Hybridní ústředna EZS Integra WRL128
SHZ na inertní plyn PROINERT 300b
PBZ OxyReduct
Bezdrátový detekční systém PERIMETRLOC

INKAM Ochrana dokumentů
Integoo Integrační nadstavba Integra 3.0.Integoo Integrační nadstavba Integra 3.0.
JIMI CZ Komplexní IP systém S3000 (M3000)
KOUKAAM IPCorder KNR-090
Hlavní město Praha Informační systém krizového řízení hl. m. P

Městský kamerový systém
Robert BOSCH DIVAR SERIE 700 - digitální rekordérRobert BOSCH DIVAR SERIE 700 digitální rekordér

LS1 - OC 100E - směrový reproduktor
Schneider Electric CZ EE500 Endura Xpress
Sicurit CS Rotátor Argus

užbu přehlídkyužbu přehlídky

nejlepší exponát / službu - FSDays AWARD 2010.
yly vystaveny a předváděny na expozicích přihlašujících firem, po 

ny, které ve spolupráci s designérem Pavlem Šťastným navrhla 
ve Střední Evropě - Střední uměleckoprůmyslová škola 

slavnostním společenském večeru FSNight Party.

výrobcevýrobce
CATOR 7 MARSYAS DEVELOPMENT

TEXECOMTEXECOM
Commend International GmbH
HIK Vision

 HIK Vision
HIK Vision
SatelSatel
Fike Protection Systems
Wagner GmbH

CATOR 7 MARSYAS DEVELOPMENT
INKAM
IntegooIntegoo
Xtralis
KOUKAAM

Prahy (ISKŘ HMP) Asseco Central Europe, a.s.
KH servis, a.s.
BOSCH Security SystemsBOSCH Security Systems
BOSCH Security Systems
Pelco by Schneider Electric
GEÜTEBRUCK



FSDaysFSDays AWARD 2010 AWARD 2010 –– oceněné exponáty / službyoceněné exponáty / služby

Hlavní ceny Hlavní ceny –– bez určení dalšího pořadíbez určení dalšího pořadí
IPCorder KNR-090 Koukaam
Bezdrátový detekční systém PERIMETRLOCATOR ADI Global D
Bezdrátový detekční systém PERIMETRLOCATOR Euroalarm

Zvláštní ocenění odborné porotyZvláštní ocenění odborné poroty
Mobilní DVR DS_8104HMI-B Euroalarm_
PBZ OxyReduct Euroalarm
Městský kamerový systém Hlavní město
EE500 Endura Xpress Schneider Ele

Složení odborné poroty:Složení odborné poroty:

Předseda: Jaroslav Schovánek Kancelář sou

Členové: plk Martin Bradáč Ing Krajské řediteČlenové: plk. Martin Bradáč, Ing. Krajské ředite
Ing. Jaroslav Čapek  Policie ČR, Po
Ing. Rudolf Drga UTB ve Zlíně,
pplk. Ing. Zdeněk Hošek MV - GŘ HZS
Ivo Kolář Elservis
Ing Miroslav Kozumplík Projekční znaIng. Miroslav Kozumplík Projekční zna
Lukáš Moravec ASIS ČR
Michal Randa Asociace tech

Grémium Ala
Ing. Jiří Volák BIS ČR

Za pořadatele: Ing. Aleš Beneš MASCOTTE s

Distribution

o Praha
ectric CZ

udního znalce

elství Policie hl m Prahyelství Policie hl. m. Prahy
olicejní prezidium
, Fakulta aplik. informatiky 

S ČR

alecká kancelářalecká kancelář

hnických bezpečnostních služeb 
rm

s.r.o. 



FSNight PARTYFSNight PARTY

Po ukončení prvního dne přehlídky se v prostorách Veletržního paláce a 
uvedli a zahájili:

Mgr. Michal Moroz - náměstka ministra vnitra ČR pro strategie a progr
Hlavního města Prahy; Michal Nešetřil - zástupce společnosti SECURIT
technických, bezpečnostních služeb Grémium Alarm; Lukáš Moravec -
EPS ČR a Ing. Aleš Beneš - ředitel společnosti MASCOTTE s.r.o. – orga

V průběhu party byly vyhlášeny a předány ceny soutěže FSDays AWARD
hosty moderátor Standa Berkovec.

v přilehlé restauraci uskutečnila zahajovací FSNight PARTY, kterou 

ramové řízení; Ing. Petr Beran, ředitel odboru krizového řízení 
TAS ČR a.s.; Ing. Jiří Dufek - prezidenta Asociace 

zástupce ASIS International ČR; Václav Levíček – cechmistra Cechu 
anizátor přehlídky Prague Fire & Security Days 2010.

D a uskutečnila se tombola o hodnotné ceny. Celým večerem provázel 



ODBORNÉ KONFERENCEODBORNÉ KONFERENCE FSDFSD 20102010ODBORNÉ KONFERENCE ODBORNÉ KONFERENCE -- FSDaysFSDays 20102010

Podstatnou součástí přehlídky FSDays byly i v letošním roce odborné 
program k tématu bezpečnosti a ochrany.

PROGRAM  - 1. DEN (21. 9. 2010)

Pod záštitou: 1. náměstka primátora hl. m. Prahy
Téma dne: Mezinárodní konference Městského

krizového řízení HMP

11:00 – 11:15 Zahájení konference
11:15 – 11:25 Úvodní slovo
11:25 – 12:00 Prezentace Městského kamerového syst
12:00 – 12:15 Coffee break
12:15 – 12:25 Využívání a zkušenosti z provozu MKS n
12:25 – 12:35 Využívání a zkušenosti z provozu MKS M
12:35 – 13:05 Prezentace provozu Informačního systé
13:05 – 13:15 Coffee break
13:15 – 13:30 Využití a zkušenosti z provozu Informač
13:30 – 13:45 Techniky agregované bezpečnosti a jejic
13:45 – 14:15 Diskuse
14:15 – 14:30 Závěr

přednášky, semináře, firemní prezentace,  panelové diskuze a další 

y, JUDr. Rudolfa Blažka
o kamerového systému HMP a Informačního systému 

tému hl. m. Prahy (MKS)

Čna PČR
MP HMP
mu krizového řízení hl. m. Prahy (ISKŘ)

čního systému krizového řízení (ISKŘ) při  povodních
ch nasazení ve vodohospodářských objektech hl. m. Prahy



ODBORNÉ KONFERENCE ODBORNÉ KONFERENCE -- FSDaysFSDays 20102010

PROGRAM - 2. DEN (22. 9. 2010)

Pod záštitou: Asociace technických bezpečnostní

Té d Dálk ý d hl d k h ě d íTéma dne: Dálkový dohled k ochraně zdraví, o

10:00 – 10:10 Zahájení konference
10:10 – 10:30 MKDS a ochrana osobních údajů
10:30 – 10:55 Vývoj v evropské normalizaci
10 55 11 40 S té é ž d k CCTV b10:55 – 11:40 Systémové požadavky na CCTV v bezpe
11:40 – 12:00 IP CCTV využití a současné trendy
12:00 – 12:30 Coffee break
12:30 – 13:00 Nové standardy protokolů pro přenos ob
13:00 – 13:20 Efektivní integrace perimetrických a kam
13 20 13 40 CISCO Vid S ill i k i t13:20 – 13:40 CISCO Video Surveillance – novinky, int
13:40 – 14:00 Integrované bezpečnostní a komunikačn
14:00 – 14:30 Coffee break
14:30 – 15:00 Dohledová centra ve 21. století
15:00 – 15:20 IP kamerový systém v Písku
15 20 15 40 Xt alis Mode ní řešení komple ní be pe15:20 – 15:40 Xtralis: Moderní řešení komplexní bezpe

ích služeb Grémium Alarm

b j tkosob a majetku

č t í h lik í hečnostních aplikacích

brazu. Analogové a video přenosy CCTV
merových systémů
t č í ž titegrační možnosti
ní systémy pro ochranu zdraví, osob a majetku

ečnostiečnosti 



ODBORNÉ KONFERENCE ODBORNÉ KONFERENCE -- FSDaysFSDays 20102010

PROGRAM  - 3. DEN (23. 9. 2010)

Téma dne: Facility Management

Pod záštitou: ASIS International ČRPod záštitou: ASIS International ČR

Partner dne: Wagner Press s.r.o.

10:00 – 10:15 Úvodní slovo
10:15 – 11:00 Retail - facility management bezpečnos10:15 11:00 Retail facility management, bezpečnos
11:00 – 11:20 Výběr vhodného hasiva pro komerční a 
11:20 – 11:40 Digitální kamerový velín
11:40 – 12:15 Coffee break
12:15 – 13:00 Integrované bezpečnostní služby a Facil
13:00 – 13:20 SecuriFire® - nový standard při detekci13:00 13:20 SecuriFire® nový standard při detekci 
13:20 – 13:50 Coffee break
13:50 – 14:10 Novinka - ADOSPY - rychlé sledování a 
14:10 – 15:30 FORUM - facility management

Informace o odborném doprovodném programu – seminářích

st a potřeby koncového zákazníkast a potřeby koncového zákazníka
kancelářské objekty

lity Management
požárůpožárů

pořizování záznamu z několika směrů jednou kamerou

h, jsou uvedeny na: http://www.fsdays.cz/doprovodne-programy.phtml



MEDIÁLNÍ KAMPAŇMEDIÁLNÍ KAMPAŇ

Mediální kampaň  k přehlídce FSDays byla zahájena začátkem
časopisech.  Postupně se rozšířila do dalších tištěných titulů a
billboardy venkovní plošnou reklamu Součástí reklamní kambillboardy, venkovní plošnou reklamu. Součástí reklamní kam
pozvánky v rozhlase.

Zprávy o přehlídce se objevily v denících i na internetu.

Pro přehlídku byl vytvořen osobitý grafický styl-manuál kterPro přehlídku byl vytvořen  osobitý grafický styl manuál, kter
mediální kampaň akce.

m roku 2010  inzercí a PR články ve vybraných odborných 
a na internet, na přelomu srpna a září pak na 

mpaně byly např i plakáty ale také reklamní spoty rozhovory čimpaně byly např. i plakáty, ale také reklamní spoty, rozhovory či 

rý se stal neoddělitelnou součástí všech tiskovin a provázel celourý se stal neoddělitelnou součástí všech tiskovin a provázel celou 



MEDIÁLNÍ KAMPAŇMEDIÁLNÍ KAMPAŇ

Inzerce a články v tiskových periodikách a na internetových po
článků a informací:

4x4 AutoMagazín, Ambo, Autodealers, Automakers, BigRedGuide, Byd
Weekly, Development News, Časopis 112, Elektroinstalatér, Facility M
veřejných budov, Konstrukce, Listy hl. m. Prahy, Moderní obec,Nový P
Clubs, Projekt, Rescue Report, Security magazín, Security World, Sou
a kriminalita+SAFEa kriminalita+SAFE

Reklama formou spotů, soutěží, rozhovorů a informací proběh

Country Radio, ČRO Radiožurnál, Hitrádio Magic Brno, Radio Blaník, R

Zvláštní pozornost byla věnována internetu. Webové stránky f
informace o vystavovatelích i prezentovaných novinkách, expo

Bannery či PR články s odkazem na FSDays byly umístěny na m
architectureweek cz asiscz org autodealers cz automakers cz boscharchitectureweek.cz, asiscz.org, autodealers.cz, automakers.cz, bosch
stav.cz, expo.cz, finance.cz, gremiumalarm.cz, ictsecurity.cz, hzscr.cz,
magazin.cz, lupa.cz, magistrat.praha.eu, nadace-cfu.cz, pozary.cz, res

Venkovní reklama:
Megaboardy Praha Střední ČechyMegaboardy – Praha, Střední Čechy

Direct mailing:
Elektronickou formou  (iale i poštou) bylo rozesláno  24.000 pozvánek,
z oborů souvisejících s tématikou přehlídky FSDays a další vyjmenova

ortálech,  celkem bylo uveřejněno více než 50 inzerátů, PR 

dlení Stavby Reality, CDIS Review, Czech Business 
anager, Funeral Quartal, Hasičské noviny, ICT Security, Interiér 

Profit, Obchodní týdeník, Policista, Pozary.cz, Pražský strážník, Prestige
rce Security, Světlo, Úklid+čistění, Věstník Asociace MG, Zabezpečení 

hla na těchto rádiích a jejich internetových portálech:

Radio City 93,7 FM

fsdays.cz byly pravidelně aktualizovány a doplňovány o nové 
onátech a doprovodných programech

mnoha internetových stránkách, např.:
h cz cecheps cz cz museums cz cvmag cz dh cz eh.cz, cecheps.cz, cz-museums.cz, cvmag.cz, dh.cz, e-
 jimi.cz, konstrukce.cz, life-

scue.cz, stavebniportal.cz, tzb.info.cz, unicam.cz,… a další.

 především na společnosti z oboru fire&security instituce a organizace 
ané cílové skupiny návštěvníků FSDays.



MAGAZÍN / KATALOG FSDays 2010MAGAZÍN / KATALOG FSDays 2010

formát A4 (210 x 297 mm)
rozsah 94 stranrozsah 94 stran
distribuován všem prezentujícím společnostem, akreditovaným novinářům, 
distribuce po skončení přehlídky a následujícím roce , např. na mez. festiva

titulní strana zápisová strana vystav

VIP osobám, návštěvníkům FSNight party, volný prodej a další cílená    
lu moderní a současné architektury – Architecture Week 2010.

vovatele zápisová strana partnera



Porovnání počtu návštěvníků roku 2009 a 2010Porovnání počtu návštěvníků roku 2009 a 2010



VYHODNOCENÍ SKLADBY NÁVŠTĚVNÍKŮ FSDAYS 2010

1. Odborná veřejnost z oboru fire&security 
2. Bezpečnostní složky státu  - MO ČR, MV ČR, Policie, NBÚ, Městské policie,…
3. Stavební společnosti, arch., projekční kanceláře, bytová družstva,… 
4. Univerzity, SŠ,… 
5 R di k ik b át ři i f č í t h l i b5. Radiokomunikace, mob. operátoři, informační technologie, web,… 
6. Velké společnosti a objekty, facility management (Škoda, Letiště Praha, nák
7. HZS 
8. Města, obce 
9. Banky, pojišťovny, fin. instituce 
10 Stát í á i i t t ( i MV ČR MO ČR)10. Státní správa, ministerstva (mimo MV ČR, MO ČR) 
11. Muzea, galerie,… 
12. Nemocnice, zdravotnická zařízení 
13. Energetika , chem. průmysl
14. Veřejnost, ostatní, nezařazené,… 

…)

kupní  a business centra,…aj.)



VÝSLEDEK DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ NA PŘEHLÍDCEVÝSLEDEK DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ NA PŘEHLÍDCE

Otázky:

1. Byla pro Vás něčím přehlídka FSDays přínosná / výjimečná? 
2. Hodnotíte přehlídku FSDays 2010 pozitivně? 
3. V porovnání s jinými, podobně zaměřenými výstavami, které jste nav

byla přehlídka  FSDays 2010:
l ší ANO / t l á SPÍŠE ANO / h ší SPÍŠE NElepší = ANO / srovnatelná = SPÍŠE ANO / horší = SPÍŠE NE

4. Vyhovuje Vám cílová skupina a složení návštěvníků FSDays? 
5. Byli na FSDays 2010 Vaši potencionální zákazníci – obchodní partneř
6. Uvažujete o Vaší účasti na FSDays  i v příštím roce?
7. Byli jste spokojeni s umístěním FSDays do Veletržního paláce?
8 Kt ý t í FSD 2011 f j t ?

Odpovědi k otázkám č. 1 - 8

8. Který termín pro FSDays 2011 preferujete?
2. polovina září = ANO / říjen = SPÍŠE ANO / listopad = SPÍŠE NE / 
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vštívili či jste se jich účastnili v posledních letech, 

ři?

jiný = NE
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Organizátor:  Organizátor:  

mascotte s.r.o.  l Holečkova 103/31  l  150 95 Praha 5

www mascotte czwww.mascotte.cz

Ing. Aleš Beneš - ředitel přehlídky  l   GSM: 777 700 205   l   e-mail:  a.b
Tomáš Franěk - produkce
V ik L i á d k ř hlídk k t l / í FSDVeronika Lovicarová – produkce přehlídky a katalogu/magazínu FSDays
Magdalena Vlastiborová - pr a spolupráce  l   GSM: 606 915 703   l    e-

www.fsdays.czy

5  l Tel.: +420 257 327 589  l e-mail: info@mascotte.cz

benes@mascotte.cz

2010 l GSM 777 571 193 l il l i @ tt2010   l  GSM: 777 571 193  l   e-mail: lovicarova@mascotte.cz
-mail:  vlastiborova@pr-servis.cz


