
 
 
 
Vážení přátelé a partneři , 
 
srdečně Vás zveme na jednodenní konferenci, která se dotýká důležitého tématu současné hepatologie. Cílem 
naší konference je rozšíření povědomí o elastografii jater a jejích možnostech. Významná část programu bude 
věnována praktické demonstraci přístrojů a metod. Konference není určena jen odborníkům z řad 
hepatogastroenterologie, ale i radiologům, všeobecným internistům, infektologům i všem ostatním zájemcům o 
tuto metodu.  
 
Konference se uskuteční v Praze dne 8. června 2021 v konferenčním centru CITY. Jménem pořadatelů si Vás 
dovolujeme oslovit s nabídkou možností partnerské účasti a prezentace na doprovodné výstavě. Naše nabídka je 
komplexní, obsahuje spektrum možností účasti a prezentace. Její rámec je postaven tak, aby se Vaše účast a 
prezentace stala nedílnou součástí odborného programu. V tomto kontextu jsme připraveni projednat Vaše 
případné individuální náměty a návrhy. 
 
Věříme, že naše nabídka Vás osloví a stanete se jedním z partnerů či účastníků doprovodné výstavy nebo využijete 
některé z dalších forem prezentace.  
 
Těšíme se na Vaši účast a na setkání v konferenčním centru CITY v Praze. 
 
S úctou, 
 
Halima Gottfriedová 
odborný garant konference 
 
Julius Špičák 
přednosta KH IKEM 
 
 
 
Nabídka partnerství – ELASTOGRAFIE JATER 2021: 
 
HLAVNÍ PARTNER Cena: 50.000 Kč 
 
Hlavní partner kongresu přispívá na zajištění a přípravu odborného programu kongresu a získává následující 
reciproční reklamní plnění: 
 
Výstavní plocha: 
§ Výstavní plocha 4 m2 v rámci doprovodné výstavy konference ve foyer konferenčního sálu KC CITY.  
§ Extra prostor 10 m2 v rámci doprovodné výstavy konference pro praktickou prezentaci a výcvik v rámci 

programu konference v gesci partnera. 
§ Příslušenství: 1x stůl, 2x židle (el. Energie není v ceně výstavní plochy). 
 
Prezentace partnera v konferenčním sále: 
§ Umístění 2 ks reklamního banneru /rollupu (max. rozměr: šířka 100 cm, výška 200 cm). 
§ Zařazení reklamního spotu partnera do inzertní smyčky v rámci projekce v konferenčním sále (parametry: délka 

30 sekund, formát ppt slide/animace, bez zvuku, full HD, 16:9). 



 
Prezentace na webových stránkách kongresu: 
§ Dynamický reklamní banner na webových stránkách kongresu (parametry: 468 x 60 pixelů, 20 kB). Obsah 

reklamního sdělení nesmí být v rozporu s platnými zákony o reklamě zaměřené na odbornou veřejnost. 
§ Zveřejnění pozice na webových stránkách kongresu.  

 
Prezentace v tištěných materiálech kongresu: 
§ Zveřejnění pozice v programu konference s logem partnera. 
§ Distribuce dodaných informačních materiálů účastníkům konference. Parametry: 200 sad, 5 listů formátu A4 

v sadě. 
 
Bezplatné registrace: 
§ 2x bezplatná registrace pro vystavovatele a účastníky pozvané partnerem. 
 
 
PARTNER Cena: 30.000 Kč 
 
Partner kongresu přispívá na zajištění a přípravu odborného programu kongresu a získává následující reciproční 
reklamní plnění: 
 
Výstavní plocha: 
§ Výstavní plocha 3 m2 v rámci doprovodné výstavy konference ve foyer konferenčního sálu KC CITY.  
§ Extra prostor 6 m2 v rámci doprovodné výstavy konference pro praktickou prezentaci a výcvik v rámci programu 

konference v gesci partnera. 
§ Příslušenství: 1x stůl, 2x židle (el. Energie není v ceně výstavní plochy). 
 
Prezentace partnera v konferenčním sále: 
§ Umístění 1 ks reklamního banneru /rollupu (max. rozměr: šířka 100 cm, výška 200 cm). 
§ Zařazení reklamního spotu partnera do inzertní smyčky v rámci projekce v konferenčním sále (parametry: délka 

30 sekund, formát ppt slide/animace, bez zvuku, full HD, 16:9). 
 

Prezentace na webových stránkách kongresu: 
§ Statický reklamní banner na webových stránkách kongresu (parametry: 468 x 60 pixelů, 20 kB). Obsah 

reklamního sdělení nesmí být v rozporu s platnými zákony o reklamě zaměřené na odbornou veřejnost. 
§ Zveřejnění pozice na webových stránkách kongresu. 
 
Prezentace v tištěných materiálech kongresu: 
§ Zveřejnění pozice v programu konference s logem partnera. 
§ Distribuce dodaných informačních materiálů účastníkům konference prostřednictvím registrace. Parametry: 200 

sad, 5 listů formátu A4 v sadě. 
 
Bezplatné registrace: 
§ 2x bezplatná registrace pro vystavovatele a účastníky pozvané partnerem. 
 
 
MEDIÁLNÍ PARTNER Cena: 20.000 Kč 
 
Mediální partner kongresu přispívá na zajištění a přípravu odborného programu kongresu a získává následující 
reciproční reklamní plnění: 
 
Výstavní plocha: 
§ Výstavní plocha 3 m2 v rámci doprovodné výstavy konference ve foyer konferenčního sálu KC CITY.  
§ Extra prostor 6 m2 v rámci doprovodné výstavy konference pro praktickou prezentaci a výcvik v rámci programu 

konference v gescipartnera. 
§ Příslušenství: 1x stůl, 2x židle (el. Energie není v ceně výstavní plochy). 
 
 



Prezentace partnera v konferenčním sále: 
§ Umístění 1 ks reklamního banneru /rollupu (max. rozměr: šířka 100 cm, výška 200 cm). 
§ Zařazení reklamního spotu partnera do inzertní smyčky v rámci projekce v konferenčním sále (parametry: délka 

30 sekund, formát ppt slide/animace, bez zvuku, full HD, 16:9). 
 

Prezentace na webových stránkách kongresu: 
§ Statický reklamní banner na webových stránkách kongresu (parametry: 468 x 60 pixelů, 20 kB). Obsah 

reklamního sdělení nesmí být v rozporu s platnými zákony o reklamě zaměřené na odbornou veřejnost. 
§ Zveřejnění pozice na webových stránkách kongresu.  
 
Prezentace v tištěných materiálech kongresu: 
§ Zveřejnění pozice v programu konference s logem partnera. 
§ Distribuce dodaných informačních materiálů účastníkům konference prostřednictvím registrace. Parametry: 200 

sad, 5 listů formátu A4 v sadě. 
 
Bezplatné registrace: 
§ 2x bezplatná registrace pro vystavovatele a účastníky pozvané partnerem. 
 
 
PARTNER REGISTRACE Cena: 20.000 Kč 
 
Partner registrace přispívá na zajištění registračních průkazů pro účastníky kongresu a získává následující 
reciproční reklamní plnění: 
 
Reklamní plnění: 
§ Umístění inzerce na zadní straně registračních průkazů (parametry: A7 provedení na výšku, tisková data). 
§ Umožnění využití lanyardů s logem partnera na zavěšení registračních průkazů. Dodání lanyardů partnerem 

v počtu 200 ks. 
§ Zveřejnění pozice na webových stránkách kongresu. 
§ Zveřejnění pozice v programu konference s logem partnera. 
 
 
DALŠÍ FORMY PARTNERSKÉ SPOLUPRÁCE:  
 
 
§ Reklama v rámci internetové prezentace na webové stránce kongresu Cena:  6.000 Kč 

o Forma: dynamický banner s aktivním linkem na web zadaným objednatelem 
o Parametry: rozlišení 468 x 60 pixelů, max. velikost 20 kB 

 
§ Reklama v rámci projekce v přestávkách odborného programu konference Cena:  8.000 Kč 

o Délka projekce: 5 sekund 
o Parametry: formát ppt slide/animace, bez zvuku, full HD, 16:9 

 
§ Reklamní banner v konferenčním sále Cena:  8.000 Kč 

o Umístění 1x rollupu (max. rozměry šířka 1 m, výška 2 m) 
 

§ Distribuce dodaných tištěných reklamních materiálů účastníkům konference Cena:  3.000 Kč 
o Parametry: 200 sad, 5 listů formátu A4 v sadě. 

 
§ Výstavní plocha 6 m2 na doprovodné výstavě v rámci konference Cena: 20.000 Kč 

o Příslušenství: 1x stůl, 2x židle (el. energie není v ceně výstavní plochy) 
o 2 ks bezplatných vystavovatelských registrací 

 
§ Výstavní plocha 4 m2 na doprovodné výstavě v rámci konference Cena: 15.000 Kč 

o Příslušenství: 1x stůl, 2x židle (el. energie není v ceně výstavní plochy) 
o 2 ks bezplatných vystavovatelských registrací 

 



§ Výstavní plocha 3 m2 na doprovodné výstavě v rámci konference Cena:  8.000 Kč 
o Příslušenství: 1x stůl, 1x židle (el. energie není v ceně výstavní plochy) 
o 1 ks bezplatné vystavovatelské registrace 

 
Ceny nabídky partnerství jsou uvedeny bez DPH. 
 
Na všechny formy partnerské spolupráce se vztahují všeobecné obchodní podmínky Pořadatele, nebude-li 
následně mezi smluvními stranami dohodnuto výslovně jinak. 
 
 
 
Koordinátor pro partnery a vystavovatele (farmaceutické společnosti):  
 
Lucie Vančurová 
Tel.: +420 606 733 489, lucie.vancurova@congressprague.cz 
Congress Prague, s.r.o. 
Na Celné 826/8, 150 00 Prague 5  
www.congressprague.cz 
 

 
 
 


