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NABÍDKA PARTNERSTVÍ 

(důležité informace pro partnery - vystavovatele) 

 

KATEGORIE: GENERÁLNÍ PARTNER  

 Výstavní  prostory – firemní stánek o ploše 18 m2 ve VIP zóně 

 Bezplatné internetové připojení (wi-fi) 

 Uvedení loga partnera v tištěných materiálech sjezdu ( program,abstrakta) 

 Uvedení inzerátu ve sborníku velikosti formátu A5  2 strany (zdarma) 

 Vložení  propagačních  materiálů  do  kongresových  tašek  (zdarma) 

 Možnost uspořádání satelitního sympozia (zdarma) 

 Účast všech zástupců firmy na odborném programu (zdarma) 

 V případě zájmu možnost rezervace 12 pokojů v místě konání kongresu ( NH Collection 

Olomouc Congress) 

 

KATEGORIE: HLAVNÍ PARTNER 

 Výstavní  prostory – firemní stánek o ploše 12 m2  

 Bezplatné internetové připojení (wi-fi) 

 Uvedení loga partnera v tištěných materiálech sjezdu (program,abstrakta) 

 Uvedení inzerátu ve sborníku velikosti formátu A5  1 strana (zdarma) 

 Vložení propagačních materiálů do kongresových  tašek (zdarma) 

 Možnost uspořádání satelitního sympozia  (za snížený poplatek) 

 Účast všech zástupců firmy na odborném programu ( zdarma) 

 V případě zájmu možnost rezervace 6 pokojů v místě konání kongresu ( NH Collection 

Olomouc Congress) 

 

KATEGORIE: VÝZNAMNÝ PARTNER 

 Výstavní  prostory – firemní stánek o ploše 9 m2  

 Bezplatné internetové připojení (wi-fi) 

 Uvedení loga partnera v tištěných materiálech sjezdu (program,abstrakta) 

 Uvedení inzerátu ve sborníku velikosti formátu A5  1 strana  (za plný poplatek) 
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 Vložení propagačních materiálů do  kongresových  tašek  (zdarma) 

 Možnost uspořádání satelitního sympozia (za plný poplatek) 

 Účast všech zástupců firmy na odborném programu  (zdarma) 

 V případě zájmu možnost rezervace 3 pokojů v místě konání kongresu ( NH Collection 

Olomouc Congress) 

 

KATEGORIE: PARTNER 

 Výstavní  prostory – firemní stánek o ploše 4 m2 ( stůl + 2 židle) 

 Bezplatné internetové připojení (wi-fi) 

 Uvedení inzerátu ve sborníku velikosti formátu A5  1 strana  (za plný poplatek) 

 Vložení propagačních materiálů do kongresových  tašek  (zdarma) 

 Možnost uspořádání satelitního sympozia (za plný poplatek) 

 Účast všech zástupců firmy na odborném programu  (zdarma) 

 

 

KATEGORIE: DALŠÍ MOŽNOSTI PARTNERSTVÍ  
 

 Výstavní prostory  - umístění roletky 

 Vložení  propagačních materiálů do kongresových tašek  (za plný poplatek 5 000,- Kč) 

 Účast na odborném programu 1 firemního zástupce, který není vystavovatel  (za plný poplatek 

2 500,-Kč) 

 Uvedení inzerátu  – 1 barevná strana formátu A5  (za plný poplatek 15 000,- Kč) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


