Vážení přátelé, partneři a vystavovatelé,
rádi bychom Vás informovali o novém termínu konání kongresu, který byl z epidemiologických
důvodů o rok přesunut. Nový termín konání kongresu je:
“XXII. ČESKO-SLOVENSKÉ DIALOGY O BOLESTI“ v
Hradci Králové, ve dnech 21. – 23. října 2021.

Očekáváme, že se kongresu zúčastní okolo 250 lékařů a dalších pracovníků ve zdravotnictví z oboru
algeziologie, anesteziologie, neurologie, rehabilitace, všeobecného lékařství a dalších lékařských
oborů z České a Slovenské republiky a další pozvaní špičkoví algeziologičtí odborníci ze zahraničí.
Dovolujeme si pozvat k účasti na tomto kongresu všechny firmy, které se zaměřují na produkci,
prodej a distribuci léků, používaných v léčbě akutní a zejména chronické bolesti, a firmy, které
nabízejí nelékové analgetické možnosti léčby, zejména intervenční a neuromodulační metody a
neinvazivní analgetické přístupy.
Místo konání

NOVÉ ADALBERTINUM, Kongresové centrum a hotel
Velké nám. 32, 500 03 Hradec Králové
www.noveadalbertinum.cz

Prezident kongresu

doc. MUDr. Jiří Kozák, PhD.

Vice-prezidentka kongresu

MUDr. Marta Kulichová, CSc.

Vědecký výbor

prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc., FCMA - předseda
doc. MUDr. Jitka Fricová, PhD.
MUDr. Marek Hakl, PhD.
doc. MUDr. Jiří Kozák, PhD.
MUDr. Jan Lejčko
MUDr. Ivan Vrba, PhD.

Organizační výbor

MUDr. Jana Hrubešová – předsedkyně
doc. MUDr. Tomáš Gabrhelík, PhD.
MUDr. Karel Kulda
Zina Pecková
MUDr. Ivan Vrba, PhD.

Další informace o kongresu najdete na internetových stránkách: www.dialogy2020.cz
nebo www.dialogy2021.cz V příloze uvádíme možnosti účasti firem / nabídku
partnerství.
V případě Vašeho zájmu o účast na kongresu vyplňte laskavě přiloženou „Přihlášku pro
firmy/vystavovatele“ a zašlete nejpozději do 30. 5. 2021 na e-mail sekretariátu.
Těšíme se na Vaši účast a případné dotazy rádi zodpovíme.
Za organizátory

Kateřina Mlčková
organizační sekretariát
tel. 730 171 545, mlckova@cbttravel.cz
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Příloha 1.
Nabídka partnerství na podporu XXII. ČESKO-SLOVENSKÝCH DIALOGŮ O BOLESTI
GENERÁLNÍ PARTNER / 250 000 Kč + DPH
• pronájem výstavní plochy 10 m2, stoly, židle, el. přípojka
• celostránková barevná inzerce v tištěném finálním programu
• logo na obálce finálního tištěného programu
• logo na webových stránkách kongresu s odkazem na webové stránky partnera
• distribuce materiálů v kongresových taškách
• logo na kongresových taškách
• logo na jmenovkách
• logo v jednacím sále formou roll-up
• možnost přednostního výběru umístění stánku
• 8 volných firemních registrací
HLAVNÍ PARTNER / 180 000 Kč + DPH
• pronájem výstavní plochy 8 m2, stoly, židle, el. přípojka
• celostránková barevná inzerce v tištěném finálním programu
• logo na obálce finálního tištěného programu
• logo na webových stránkách kongresu s odkazem na webové stránky partnera
• distribuce materiálů v kongresových taškách
• logo na jmenovkách
• logo v jednacím sále formou roll-up
• možnost přednostního výběru umístění stánku
• 5 volné firemní registrace
PARTNER / 70 000 Kč + DPH
• pronájem výstavní plochy 6 m2, stoly, židle, el. přípojka
• logo na obálce finálního tištěného programu
• logo na webových stránkách kongresu s odkazem na webové stránky partnera
• distribuce materiálů v kongresových taškách
• možnost přednostního výběru umístění stánku
• 3 volné firemní registrace
VYSTAVOVATEL / 28 000 Kč + DPH
• pronájem výstavní plochy 4 m2, stůl, židle, el. přípojka
• uvedení jména vystavovatele ve finálním tištěném programu
• uveden jména vystavovatele na webových stránkách kongresu
• 2 volné firemní registrace

Rezervace výstavního místa bude provedena po obdržení písemné objednávky v pořadí, ve
kterém bude přijata. Partneři mají možnost přednostního výběru místa – podle kategorií.
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USPOŘÁDÁNÍ FIREMNÍHO SYMPOSIA 60 MIN. / 60 000 Kč + DPH
•
•
•

poskytnutí hlavního přednáškového sálu vč. základní AV techniky, obsluhujícího technika
a hostesky
asistence organizátora
umístění elektronické pozvánky na webu kongresu

Na uspořádání firemního symposia mají nárok pouze partneři kongresu. Maximální délka symposia je 60
minut. Téma symposia musí být schváleno vědeckým výborem kongresu. Občerstvení není zahrnuto v
ceně symposia. Předpokládá se, že firma zajistí kvalitní polední občerstvení, nejlépe formou obědových
balíčků. Rádi zašleme nabídku, do hotelu není dovoleno přivážet vlastní občerstvení.
_________________________________________________________________________________
Další možnosti:
Inzerce ve finálním programu - 9 000 Kč + DPH

Generální a hlavní partner mají zahrnuto v ceně.

Distribuce materiálů v kongresových taškách - 4 000 Kč + DPH

Všichni partneři mají zahrnuto v ceně.
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Příloha 2.

PŘIHLÁŠKA PRO FIRMY / VYSTAVOVATELE
Vyplněnou přihlášku zašlete na mlckova@cbttravel.cz

Název firmy________________________________________________________________________
Adresa ___________________________________________________________________________
____________________________________________________PSČ __________________________
IČO ______________________________________DIČ _______________________________
Kontaktní osoba ____________________________________________________________________
Mobil _____________________________________________________________________________
E-mail ____________________________________________________________________________
GENERÁLNÍ PARTNER (250 000 Kč), 10 m2

Kč ____________________

HLAVNÍ PARTNER (180 000 Kč), 8 m2

Kč ____________________

PARTNER (70 000 Kč), 6 m2 VYSTAVOVATEL

Kč ____________________

(28 000 Kč), 4 m2 FIREMNÍ SYMPOSIUM 60

Kč ____________________

MIN. (60 000 Kč) Inzerce ve finálním

Kč ____________________

programu (9 000 Kč) Generální a hlavní partner

Kč ____________________

mají zahrnuto v ceně.
Distribuce materiálů v taškách (4 000 Kč)

Kč ____________________

Všichni partneři mají zahrnuto v ceně.

______________________________________________________________________

CELKEM

Kč _________________

Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Datum:

Podpis:
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