NABÍDKA PRO PARTNERY
A VYSTAVOVATELE
20.–21. 6. 2019
2. interní klinika gastroenterologická a geriatrická, FN Olomouc
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Vážení partneři,
dovolujeme si Vás oslovit jménem Endoskopické sekce České gastroenterologické společnosti ČLS JEP s nabídkou účasti
na mezinárodním workshopu Olomouc Live Endoscopy, který se bude konat 20.–21. června 2019 v Hotelu NH Collection
Olomouc Congress.

POŘADATEL
2. interní klinika FN v Olomouci a Lékařská fakulta UP v Olomouci
Záštita: prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D., ředitel FN v Olomouci

MÍSTO KONÁNÍ
Hotel NH Collection Olomouc Congress ****
Legionářská 21, Olomouc, 779 00
Tel.: +420 585 575 111
Podrobnější informace o hotelu naleznete zde:
www.nh-hotels.com
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PARTNERSKÉ MOŽNOSTI
ZENO
Zlatý Partner (exkluzivní pozice)
O B SA
2
• 12 m výstavní plocha
• 2 barevné strany inzerce ve finálním programu
• logo společnosti uvedené ve finálním programu
• umístění loga na šňůrky na jmenovky pro účastníky kongresu
• umístění loga firmy jako zlatého partnera na webových stránkách (s odkazem na webové stránky partnera)
• umístění loga firmy jako zlatého partnera v hlavním sále
• umístění loga na roll-up banneru v kategorii zlatý partner v prostoru registrace
• 6 vystavovatelských jmenovek
• možnost vložení 3 propagačních materiálů do kongresových tašek (materiál dodá partner)
ZENO
Stříbrný Partner (exkluzivní pozice)
O B SA
2
• 12 m výstavní plocha
• 1 barevná strana inzerce ve finálním programu
• logo společnosti uvedené ve finálním programu
• umístění loga firmy jako stříbrného partnera na webových stránkách (s odkazem na webové stránky partnera)
• umístění loga na roll-up banneru v kategorii stříbrný partner v prostoru registrace
• 6 vystavovatelských jmenovek
• možnost vložení 2 propagačních materiálů do kongresových tašek (materiál dodá partner)

Partner
• 6 m2 výstavní plocha
• 1 barevná strana inzerce ve finálním programu
• logo společnosti uvedené ve finálním programu
• umístění loga firmy jako partnera na webových stránkách (s odkazem na webové stránky sponzora)
• 3 vystavovatelské jmenovky
• možnost vložení 1 propagačního materiálu do kongresových tašek (materiál dodá partner)

60 000 Kč + DPH
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VÝSTAVA
Základní výstavní plocha 4 m2
Cena základní výstavní plochy (stánek v sále) 
Cena základní výstavní plochy (stánek v předsálí) 

15 000 Kč + DPH
13 000 Kč + DPH

Cena zahrnuje:
• pronájem výstavní plochy
• 1 stůl, 2 židle
• elektrickou přípojku
• 1 výtisk finálního programu
• 2 vystavovatelské jmenovky
Cena za každý další m2 výstavní plochy
Umístění stánků bude určeno v pořadí podle velikosti objednané výstavní plochy a data přihlášení.
Další partnerské možnosti jsou k jednání.
V případě zájmu o spolupráci, kontaktujte prosím Industry Liaison Officera:
Martin Rouček
Tel.: +420 777 151 395, e-mail: roucek@guarant.cz

TECHNICKÝ SEKRETARIÁT AKCE
GUARANT International, spol. s r.o.
Denisa Valentová, Projektová manažerka
Na Pankráci 17, 140 21 Praha 4
Tel.: 284 001 444, fax: 284 001 448, e-mail: ole2017@guarant.cz

3 000 Kč + DPH

