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Generální partner   
Výstavní prostory - Firemní stánek o ploše nejméně 18 m2 ve VIP zóně dle domluvy, bezplatné internetové 

připojení (wi-fi) 

Satelitní symposium  

Logo v programu a abstraktech 

Inzerce v programu (2 strany A5) zdarma 

Registrace 10 zástupců firmy na veškerém odborném programu zdarma  

Vložení propagačních materiálů do kongresových tašek zdarma  

V případě zájmu možná rezervace 12 pokojů v místě konání kongresu (NH Collection Olomouc Congress) pro 

firemní zástupce a VIP hosty 

 

Hlavní partner     
Výstavní prostory - Firemní stánek o ploše nejméně 12 m2, bezplatné internetové připojení (wi-fi) 

Satelitní symposium za snížený poplatek  

Logo v programu  

Inzerce v programu (1 strana A5) zdarma 

Účast všech zástupců firmy na veškerém odborném programu zdarma 

Vložení propagačních materiálů do kongresových tašek zdarma  

V případě zájmu možná rezervace 6 pokojů v místě konání kongresu (NH Collection Olomouc Congress) pro 

firemní zástupce a VIP hosty 

 

Významný partner    
Výstavní prostory - Firemní stánek o ploše nejméně 9 m2, bezplatné internetové připojení (wi-fi) 

Satelitní symposium za plný poplatek 

Logo v programu  

Inzerce v programu (1 strana A5) za plný poplatek 

Účast všech zástupců firmy na veškerém odborném programu zdarma 

Vložení propagačních materiálů do kongresových tašek zdarma  

V případě zájmu možná rezervace 3 pokojů v místě konání kongresu (NH Collection Olomouc Congress) pro 

firemní zástupce a VIP hosty 

 

Partner          
Výstavní prostory - Firemní stánek o ploše nejméně 4 m2, bezplatné internetové připojení (wi-fi) 

Satelitní symposium za plný poplatek 

Název firmy v programu 

Inzerce v programu (1 strana A5) za plný poplatek 

Účast všech zástupců firmy na veškerém odborném programu zdarma 

Vložení propagačních materiálů do kongresových tašek zdarma  
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Další možnosti partnerství 
 

Výstavní prostory  - umístění roletky, baneru      5 000,- Kč bez DPH 

Vložení  propagačních materiálů do kongresových tašek za plný poplatek   5 000,- Kč bez DPH 

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

            3 000,- Kč   vč.DPH 
Uvedení inzerátu  – 1 barevná strana formátu A5  za plný poplatek             20 000,- Kč bez DPH 

 

 

 

Poplatky za satelitní symposium 
Plný poplatek           80.000 Kč bez DPH 

Snížený poplatek     60.000 Kč bez DPH 

 

 

 

Poplatek za inzerci v programu 
Plný poplatek za 1 barevnou stranu A5  20.000 Kč bez DPH 

 

 

                             Prof. MUDr. Tomáš Papajík, CSc. 


