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  OO  MMOORRFFOOLLOOGGIIII  AA  FFUUNNKKCCII  SSTTŘŘEEVVAA  

   

 

                               Částka 

 

 

Plnění 

 

 

6 000 Kč 

 

 

 

 Umístění loga společnosti do sborníku  

 Umístění loga společnosti na webové stránky s informacemi o sympoziu 

 Uvedení společnosti jako sponzora v zahajovací řeči sympozia 

 

 

 

12 000 Kč 

 

 Umístění loga společnosti do sborníku a do konferenčního sálu 

 Umístění loga společnosti na webové stránky s informacemi  

            o sympoziu 

 Uvedení společnosti jako sponzora v zahajovací řeči sympozia 

 Možnost umístění reklamních letáků do konferenčních tašek 

 Bezplatná účast na sympoziu pro 1 zástupce  

 

 

 

 

17 000 Kč 

 

 

 

 

 

 Umístění loga společnosti do sborníku  

 Umístění loga společnosti na www stránky s informacemi o sympoziu 

 Uvedení společnosti jako sponzora v zahajovací řeči sympozia 

 Možnost umístění reklamních letáků do konferenčních tašek 

 Bezplatná účast na sympoziu pro 1 zástupce firmy Barevná inzerce ve 

sborníku na ½ vnitřní strany 
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35 000 Kč 

 

 

 Umístění loga společnosti do sborníku  

 Umístění loga společnosti na www stránky s informacemi o sympoziu 

 Uvedení společnosti jako sponzora v zahajovací řeči sympozia 

 Možnost umístění  reklamních letáků do konferenčních tašek 

 Bezplatná účast na sympoziu pro 2 zástupce firmy  

            Barevná inzerce ve sborníku na ½ vnitřní strany 

 Možnost firemní expozice na doprovodné výstavě ( 6 m 2) 

 

 Umístění loga společnosti do sborníku  

 Umístění loga společnosti na www stránky s informacemi o sympoziu 

 Uvedení společnosti jako sponzora v zahajovací řeči sympozia 

 Možnost umístění  reklamních letáků do konferenčních tašek 

 Bezplatná účast na sympoziu pro 2 zástupce firmy  

            Barevná inzerce ve sborníku na ½ vnitřní strany 

 Možnost firemní expozice na doprovodné výstavě ( 8 m 2) 

 

 

  

 

45 000Kč 

 

 

 

 

 

60 000 Kč 

Hlavní partner sympozia 

 Umístění loga společnosti do sborníku  

 Umístění loga společnosti na www stránky s informacemi o sympoziu 

 Uvedení společnosti jako sponzora v zahajovací řeči sympozia 

 Možnost umístění reklamních letáků do konferenčních tašek 

 Bezplatná účast na sympoziu pro 2 zástupce firmy  

 Barevná inzerce na 1 stranu dle výběru 

 Možnost firemní expozice na doprovodné výstavě (12 m2) 

 Logo v sále pro odborný program 

 V případě zájmu se obraťte na organizační výbor sympozia 
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80 000 Kč 

Generální partner sympozia 

 

 

 Umístění loga společnosti do sborníku  

 Umístění loga společnosti na www stránky s informacemi o sympoziu 

 Uvedení společnosti jako sponzora v zahajovací řeči sympozia 

 Možnost umístění reklamních letáků do konferenčních tašek 

 Bezplatná účast na sympoziu pro 2 zástupce firmy Barevná inzerce na 1 

stranu dle výběru 

 Možnost firemní expozice na doprovodné výstavě (12 m2) 

 Logo v sále pro odborný program  

 Možnost firmou zadané přednášky v rámci sympozia 

 V případě zájmu se obraťte na organizační výbor sympozia 

 

 

  

  

Všechny ceny jsou bez DPH 21%.  
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