
Nabídka pro partnery

Vážení obchodní přátelé,

dovolte, abych Vás jménem celého Výboru ČVRS srdečně přizval ke spolupráci 
v rámci 21. Kongresu České vitreoretinální společnosti, který se bude konat ve dnech  
24.–26. listopadu 2022 v kongresovém centru hotelu Galant v Mikulově.

Kongres ČVRS je již tradiční událostí v kalendáři těch nejvýznamnějších oftalmologických 
akcí v roce. Za dlouhé roky se postupně stal zásadním a nejdůležitějším odborným 
setkáním pro všechny zájemce o vitreoretinální problematiku z České i Slovenské 
republiky.

Nesmírně oceňujeme Vaši dlouholetou podporu naší společnosti.

Pevně věřím, že letošní Kongres ČVRS dostojí odborné úrovni minulých let a bude pro 
Vás všechny místem příjemných setkání a diskusí.

Detailní informace o Kongresu ČVRS naleznete na internetových stránkách organizační 
agentury. Koordinaci Vaší spolupráce v rámci Kongresu ČVRS má na starosti Organizační 
agentura AB Congress Production s.r.o. zastoupená panem Šulcem a MUDr. Rejmont za 
Výbor ČVRS.

Jako předseda organizačního výboru 21. Kongresu ČVRS Vám mohu garantovat, že pro 
úspěšný průběh našeho Kongresu uděláme maximum.

Milí přátelé a partneři, srdečně Vás ještě jednou zvu do Mikulova. Děkujeme za Vaši 
podporu. Ještě jednou zdůrazňuji, že si jí nesmírně ceníme.

MUDr. Pavel Němec

Prezident ČVRS

XXI. ročník kongresu 
České vitreoretinální společnosti

CONGRESS
Production



GENERÁLNÍ PARTNER  400.000 Kč
Plnění:
• Výstavní plocha 24 m2 v rámci doprovodné výstavy
• Plocha pro logo v konferenčním sále, max. 3 m2 (logo dodá partner)
•  Možnost umístění loga na oficiálním banneru s názvem kongresu umístěném nad 

vchodem do hotelu
•  Umístění loga na oficiálním webu kongresu
•  Umístění loga a uvedení pozice na LCD obrazovkách s programem ve foyer 
•  Umístění 2 ks roll up v rozměru 80 x 200 cm ve společných prostorách hotelu
•  Distribuce dodaných informačních materiálů účastníkům kongresu
• Možnost e-mailové distribuce pozvánek na satelitní sympozium  

(dodaných ve formátu PDF)
•  Uveřejnění inzerátu 2× A5 v oficiálním programu / Sborníku abstrakt
•  Možnost zařazení dodané firemní inzerce nebo prezentace v délce 60 vteřin do 

slideshow v rámci projekce v přednáškovém sále během přestávek
•  Osobní účast na slavnostním zahájení, poděkování po skončení odborného programu
•  6 bezplatných registrací pro zástupce firmy
•  6 bezplatných vstupenek na diskuzní večer

ZLATÝ PARTNER   350.000 Kč 
Plnění:
• Výstavní plocha 18 m2 v rámci doprovodné výstavy
• Plocha pro logo v konferenčním sále, max. 2 m2 (logo dodá partner)
•  Umístění loga na oficiálním webu kongresu
•  Umístění loga a uvedení pozice na LCD obrazovkách s programem ve foyer 
•  Umístění 2 ks roll up v rozměru 80 x 200 cm ve společných prostorách hotelu
•  Distribuce dodaných informačních materiálů účastníkům kongresu
•  Uveřejnění inzerátu 1× A5 v oficiálním programu / Sborníku abstrakt
•  Možnost zařazení dodané firemní inzerce nebo prezentace v délce 40 vteřin do 

slideshow v rámci projekce v přednáškovém sále během přestávek
•  Poděkování po skončení odborného programu
•  5 bezplatných registrací pro zástupce firmy
•  5 bezplatných vstupenek na diskuzní večer



STŘÍBRNÝ PARTNER   200.000 Kč
Plnění:
•  Výstavní plocha 15 m2 v rámci doprovodné výstavy
•  Plocha pro logo v konferenčním sále, max. 1 m2 (logo dodá partner)
•  Umístění loga na oficiálním webu kongresu
•  Umístění loga a uvedení pozice na LCD obrazovkách s programem ve foyer 
•  Umístění 1 ks roll up v rozměru 80 x 200 cm ve společných prostorách hotelu
•  Distribuce dodaných informačních materiálů účastníkům kongresu
•  Uveřejnění inzerátu 1× A5 v oficiálním programu / Sborníku abstrakt
•  Možnost zařazení dodané firemní inzerce nebo prezentace v délce 25 vteřin do 

slideshow v rámci projekce v přednáškovém sále během přestávek
•  Poděkování po skončení odborného programu
•  4 bezplatné registrace pro zástupce firmy
•  4 bezplatné vstupenky na diskuzní večer

BRONZOVÝ PARTNER   150.000 Kč
•  Výstavní plocha 12 m2 v rámci doprovodné výstavy
•  Umístění 1 ks roll up v rozměru 80 x 200 cm ve společných prostorách hotelu
• Možnost zařazení dodané firemní inzerce nebo prezentace v délce 15 vteřin do 

slideshow v rámci projekce v přednáškovém sále během přestávek
•  Umístění loga na oficiálním webu kongresu
•  Distribuce dodaných informačních materiálů účastníkům kongresu (1 × A4 nebo A5)
•  Uveřejnění inzerátu 1× A5 v oficiálním programu / Sborníku abstrakt
•  2 bezplatné registrace pro zástupce firmy
•  2 bezplatné vstupenky na diskuzní večer

KAŽDÝ DALŠÍ 1 m2  plochy navíc  15.000 Kč
• Maximálně lze dokoupit 3 m2 
• Při objednání 3 m2  výstavní plochy navíc 1 registrace pro zástupce firmy

VSTUPENKA na diskuzní večer  800 Kč

REGISTRACE ZÁSTUPCE FIRMY  1.500 Kč
• každý další zástupce nad rámec volných registrací

SLUŽBY na stánek
• Přívod el. energie      2.500 Kč
• Úklid stánku     10 Kč/m2/den  



DALŠÍ MOŽNOSTI FIREMNÍ PREZENTACE
•  Partner coffee breaku – dvoudenní  15.000 Kč 

(v místě podávání občerstvení možnost prezentace logy)
• Partner coffee breaku - jednodenní  10.000 Kč 

(v místě podávání občerstvení možnost prezentace logy)
• Inzerce v oficiálním programu / Sborníku abstrakt - 1 strana A5 10.000 Kč 
• Inzerce v oficiálním programu / Sborníku abstrakt - 1/2 strany A5 6.000 Kč 
• Partner lanyardů (umístění loga na lanyardech) 25.000 Kč
• Partner kongresových tužek (umístění loga na kongresových tužkách) 10.000 Kč

Ceny jsou uvedené bez DPH.

Potvrzení partnerství bude zasláno po obdržení závazné písemné objednávky, která 
musí obsahovat přesný název a sídlo partnera, IČ, DIČ, jméno a podpis kontaktní osoby, 
kontaktní telefon, e-mail a specifikaci kategorie a případně další položky z nabídky.

Písemné smlouvy s partnery a vystavovateli bude uzavírat ČVRS (leos.rejmont@uvn.cz).

V případě, že vás nabídka zaujala, neváhejte nás kontaktovat. Rádi vám poskytneme 
veškeré informace, anebo připravíme nabídku partnerského balíčku na míru přímo pro 
vaši společnost.

V případě jakýchkoliv dotazů, zájmu o bližší informace k možnostem partnerství nebo 
k řešení vašich specifických požadavků jsme vám k dispozici.

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

Registrace lékařů – Barbora Ficková 
Barbora.Fickova@abcproduction.cz, 602760777

Ubytování, fakturace, platby – Drahomíra Voráčková 
drahomira.vorackova@abcproduction.cz, 602860120

Technické zajištění / registrace firem – Aleš Šulc 
ales.sulc@abcproduction.cz, 602321353

Kontaktujte nás i v případě zájmu o návrh a stavbu stánku. Návrh expozice a nabídku 
vám připraví naše mateřská společnost Alex B Production s.r.o., www.alexbp.cz

Termín uzávěrky partnerských smluv je 17. 10. 2022. Včasně zaslané závazné objednávky 
budou upřednostňovány při výběru výstavní plochy.

Děkujeme Vám za účast a podporu vzdělávání lékařů a těšíme se na setkání v Mikulově.

Realizační tým AB Congress Production s.r.o.
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