
Dopis pro partnery odborného setkání

Vážení obchodní přátelé.

Dovolte nám, abychom Vás oslovili s nabídkou spolupráce v rámci konání odborné akce 
REGIIOÁLNÍ OFTALMOLOGICKÝ SEMINÁŘ, který dne 20.3.2019 pořádá Oční klinika Fakultní 
nemocnice Ostrava v přednáškovém sále FN Ostrava – Dům sester.

Toto prestižní odborné setkání se koná pod záštitou přednosty Oční kliniky Fakultní 
nemocnice Ostrava MUDr. Jana Němčanského, Ph.D., který je odborným garantem tohoto 
regionálního semináře.

Účastníkům sympozia budou nabídnuta odborná sdělení v oboru oftalmologie.

Odborné setkání bude akreditováno Českou lékařskou komorou.

Bližší informace k odbornému setkání, programu a registraci pro partnery naleznete 
na webových stránkách http://www.abcproduction.cz/253-regionalni-oftalmologicky-
seminar-fn-ostrava

Dovolte nám, abychom vás tímto pozvali ke spolupráci a nabídli vám různé formy participace, 
jejichž detailní nabídku naleznete dále v tomto dopise.

Věříme, že se nám společně podaří připravit úspěšné sympozium a velmi se těšíme na 
spolupráci s Vámi. 

Sekretariát organizátora
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GENERÁLNÍ PARTNER 65.000 Kč
Plnění:
• Výstavní plocha 6 m2 v rámci doprovodné výstavy
• Plocha pro reklamní banner v konferenčním sále (max. 3 m2)
• Umístění 2 ks roll up v rozměru 80×200 cm v konferenčním sále nebo ve foyer

konferenčního sálu (podle rozhodnutí klienta)
• Distribuce dodaných informačních materiálů účastníkům sympozia
• Firemní sympozium v rozsahu 25 minut
• Uveřejnění inzerátu A5 v oficiálním programu/sborníku abstrakt
• Zařazení dodané firemní inzerce nebo prezentace v délce 25 vteřin do slideshow v rámci

projekce v přednáškovém sále
• Osobní účast na slavnostním zahájení, poděkování po skončení odborného programu
• 3 vstupy na společenský večer

HLAVNÍ PARTNER 30.000 Kč 
Plnění:
• Výstavní plocha 4 m2 v rámci doprovodné výstavy
• Plocha pro reklamní banner v přednáškovém sále (max. 2 m2) nebo umístění 2 ks roll up

o rozměru 80×200 cm v konferenčním sále
• Distribuce dodaných informačních materiálů účastníkům sympozia
• Firemní sdělení během sympozia v rozsahu 15 minut
• Uveřejnění inzerátu A5 v oficiálním programu/sborníku abstrakt
• Zařazení dodané firemní inzerce nebo prezentace v délce 15 vteřin do slideshow v rámci

projekce v konferenčním sále
• Poděkování po skončení odborného programu
• 2 vstupy na společenský večer

PARTNER REGISTRACE 20.000 Kč
Plnění:
• Výstavní plocha 3 m2 v rámci doprovodné výstavy
• Plocha pro reklamní banner v prostoru registrace (max. 2m2) nebo umístění 2 ks roll up

o rozměru 80×200 cm v prostoru registrace
• Distribuce dodaných informačních materiálů účastníkům sympozia – předání materiálů

účastníkům na registraci
• Uveřejnění loga v oficiálním programu/sborníku abstrakt
• Umístění loga do slideshow v rámci projekce na registraci
• Poděkování po skončení odborného programu
• 2 vstupy na společenský večer

Uvedené ceny jsou bez DPH.



V případě jakýchkoli dotazů, zájmu o bližší informace k možnostem partnerství nebo 
k řešení vašich specifických požadavků jsme vám k dispozici zde:

AB CONGRESS PRODUCTION, s.r.o. 
Sinkulova 79/31 
147 00 Praha 4 
Tel.: 241 430 421 
http://www.abcproduction.cz/

Aleš Šulc 
mobil: +420 602 321 353 
ales.sulc@abcproduction.cz

Kontaktujte nás i v případě zájmu o návrh a stavbu stánku. 

Uzávěrka partnerských smluv je 4. 3. 2019.

Děkujeme

Oční klinika FN Ostrava

AB CONGRESS PRODUCTION, s.r.o.




