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Sekretariát kongresu: 
GUARANT International spol. s r.o.

Opletalova 22, 110 00  Praha 1

Kontakt: Renata Somolová 
 tel. + 420 284 001 424, fax: + 420 284 001 448 , e-mail somolova@guarant.cz

mobilní telefon : 602 661 493



V Českých Budějovicich, 10.  října 2008 

Vážené obchodní přátelé,

Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (ČSARIM) pověřila 
Anesteziologicko – resuscitační oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. uspořádáním 
v pořadí již  XVI. národního  kongresu Č SARIM , který se uskuteční v Českých Budějovicích 
ve dnech 1. – 3. října 2009.

Rádi bychom Vám nabídli  možnost aktivní účasti na tomto kongresu . Jako místo 
konání jsme zvolili Kulturní a společenské centrum  Metropol, které je jak pro svoji polohu 
v centru města, výběrem sálů tak  i velmi vhodnými podmínkami pro výstavní činnost, 
příznivé  pro pořádání kongresu.

I tento rok předpokládáme účast více jak  800 účastníků, především aktivních lékařů z České 
i Slovenské republiky.
V současné době pracujeme na přípravě programu , který bude probíhat v několika 
paralelních sekcích. V poledních přestávkách odborného programu nabídneme partnerům 
prostor pro 
satelitní symposia, další možnosti budou i po skončení  odpoledního odborného programu . 

V přiloženém  materiálu naleznete různé  možnosti prezentace  Vaší společnosti v rámci 
XVI. kongresu ČSARIM. 

Věříme, že se Vám podaří oslovit velké množství cílových zákazníků, kteří pro Vás budou 
znamenat nové obchodní příležitosti.

Těšíme se na setkání s Vámi v srdci jižních Čech a budeme potěšeni, pokud se stanete 
Partnerem kongresu.

S přátelským pozdravem

Organizační výbor XVI. kongresu ČSARIM 

prim. MUDr. Bohuslav Kuta, MBA  

MUDr. Zdeněk Štěpánek 

MUDr. Jaroslav Kursa 

Bc. Jana Štěpánová 

Nemocnice České Budějovice , a.s.
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PLATINOVÝ PARTNER 250 000 
Kč

Hlavní partnerství akce je nejprestižnější formou přítomnosti firmy v rámci kongresu. 
Umisťuje firmu do velmi výrazné a autoritativní pozice. 

Tato kategorie zahrnuje následující plnění:
a) 12 m² výstavní plochy
b) Priorita ve  výběru výstavní plochy
c) Satelitní sympozium s přednostním právem výběru času a místa 
d) 3 účastnické registrace zdarma
e) 6  vystavovatelské registrace zdarma
f)  Možnost umístění 2 stránkové inzerce ve Finálním programu kongresu 
g) Umístění loga a obchodního jména společnosti v kategorii Platinový partner  v tiskových 

materiálech kongresu
h) Umístění loga partnera v kongresovém sále a v prostoru  registrace po dobu konání 

kongresu
i) Umístění loga partnera na internetových stránkách kongresu s odkazem na  na webové 

stránky společnosti 
j) Možnost zařadit 2 reklamní materiály do kongresových tašek
k) Přednostní výběr při výběru ostatních možností  

ZLATÝ PARTNER        160 000 Kč

Tato kategorie zahrnuje následující plnění:
a) 9 m² výstavní plochy
b) Výběr výstavní plochy po výběru Platinového  partnera 
c) Satelitní symposium – výběr času a místa po Platinovém partnerovi
d) 2 účastnické registrace zdarma
e) 4 vystavovatelské registrace zdarma
f) Možnost umístění 1 stránkové inzerce ve  Finálním programu kongresu 
g) Umístění loga a obchodního jména společnosti v kategorii Zlatý partner v tiskových 

materiálech kongresu 
h) Umístění loga partnera v kongresovém sále a v prostoru  registrace účastníků  po dobu 

konání kongresu 
i) Umístění loga partnera na internetových stránkách kongresu s odkazem na    

webové stránky společnosti 
j) Možnost zařadit 1 reklamní materiál do kongresových tašek 



PARTNER   80 000 Kč

Tato kategorie zahrnuje následující plnění:
a) 6 m² výstavní plochy
b) 1 účastnická registrace zdarma
c) 2 vystavovatelské registrace zdarma
d) Umístění loga a obchodního jména společnosti v kategorii Partner v tiskových 

materiálech kongresu 
e) Umístění loga a obchodního jména firmy do kongresového sálu a do prostoru registrace 

účastníků  po dobu konání kongresu – zajistí Guarant
f) Umístění loga partnera   na internetových stránkách kongresu s odkazem na    

webové stránky společnosti 
g) Možnost zařadit 1 reklamní materiál do kongresových  tašek 

OOSSTTAATTNNÍÍ PPAARRTTNNEERRSSKKÉÉ MMOOŽŽNNOOSSTTII

Partner  společenského večera 1. 10. 150 000 Kč
(logo partnera uvedeno v místě konání večera – Velký sál , Metropol )

Partner společenského večera 2. 10. 100 000 Kč
(umístění loga partnera v prostorách večera/

Partner šňůrek na jmenovky 100 000 Kč
(na šňůrce uvedeno logo partnera)

Partner jmenovek 80 000 Kč
(na jmenovce uvedeno logo partnera)

Partner informačního systému 50 000 Kč
(na všech informačních cedulích banerech uvedeno logo partnera )

Partner kávových přestávek-dvoudenní            90 000 Kč
(v místě podávání občerstvení uvedeno logo partnera)

Partner kávových přestávek - jednodenní   50 000 Kč
(v místě podávání občerstvení uvedeno logo partnera )

Partner  kongresových tašek
     (tašky dodá firma Guarant a opatří je logem partnera) 100 000 Kč



Potvrzení Partnerům  bude zasláno po obdržení písemné objednávky, která musí obsahovat 
přesný název a sídlo společnosti ,  IČO, DIČ
jméno kontaktní osoby, kontaktní telefon, fax a e-mail 
specifikaci partnerské  kategorie. 
Objednávku prosím, zasílejte faxem nebo e-mailem na adresu .

SSAATTEELLIITTNNÍÍ SSYYMMPPOOZZIIUUMM

 Cena satelitního sympozia je 100 000 Kč

 Trvání satelitního symposia je 90 minut včetně přípravy

 Zahrnuje pronájem sálu, základní AV techniku v daném sála  a asistenci organizátora

 Téma a program satelitního sympozia podléhá schválení vědeckého výboru

 Přednost při výběru času a místa satelitního sympozia mají

Platinový partner
Zlatý Partner

VVÝÝSSTTAAVVAA

 Základní výstavní plocha

 základní (minimální) výstavní plocha: 4 m2

 cena základní plochy: 35 000 Kč
 cena zahrnuje:

 pronájem výstavní plochy 
 vystavovatelskou jmenovku 
 kávové přestávky 
 uvítací recepci 

 Cena za každý další m2 výstavní plochy: 6 000 Kč 

 Vystavovatelské jmenovky při více m2:

na každé další 4 m2 výstavní plochy 1 vystavovatelská jmenovka zdarma 

 Cena za vystavovatelskou jmenovku:  1 000 Kč 



IINNZZEERRCCEE

FINÁLNÍ PROGRAM celá vnitřní strana barevně  5 000 Kč  
2. a 3. strana obalu barevně 7 000 Kč

4. strana obalu barevně  9 000 Kč 

SBORNÍK ABSTRAKT celá strana barevně 5 000 Kč  
2. a 3. strana obalu barevně 7 000 Kč

4. strana obalu barevně  9 000 Kč 

VKLAD DO KONGRESOVÉ TAŠKY 9 000 Kč

|
Uvedené ceny  nezahrnují 19% DPH. 

Pokud Vás naše nabídka zaujala, neváhejte nás, prosím kontaktovat telefonicky či písemně. 
Rádi Vám sdělíme veškeré informace a nebo připravíme nabídku sponzorského balíčku na 
míru přímo pro Vaší společnost. 

Renata Somolová 
Senior Project Manager


