15. ROČNÍK SLOVENSKO-ČESKÉHO KONGRESU DETSKEJ
ANESTÉZIOLÓGIE, INTENZÍVNEJ A URGENTNEJ MEDICÍNY

Vážení priatelia, obchodní partneri,
čaká nás 15. Kongres slovensko-českej detskej
anestéziológie, intenzívnej a urgentnej medicíny.
Veríme, že sa v dňoch 3.–4. decembra 2021
budeme môcť opäť bez obmedzení spoločne
stretnúť v Bratislave na akcii, ktorú bez
akéhokoľvek zveličovania môžeme zaradiť medzi
naše sviatočné dni.
Termín: 3. – 4. december 2021
Miesto konania: Park Inn by Radisson Danube
Bratislava
Očakávaný počet účastníkov: 200
Hlavné témy kongresu:
1. Pandémia Covid-19 v našej praxi
2. Novinky a aktuality v detskej anestéziológii
3. Novinky a aktuality v detskej intenzívnej
medicíne
4. Novinky a aktuality v detskej urgentnej
medicíne
5. Nové odporúčania pre KPR u detí ERC
Guidelines 2021
6. Váriá

Organizuje
Detská klinika anestéziológie a intenzívnej
medicíny LF UK a SZU NÚDCH Bratislava
Sekcia intenzívnej starostlivosti v pediatrii pri
Slovenskej pediatrickej spoločnosti (SPS)

Pre nás organizátorov má nasledujúci kongres
mimoriadny význam aj preto, že sa odohrá
v čase, kedy si pripomíname 21. výročie vzniku
našej kliniky – Detskej kliniky anestéziológie
a intenzívnej medicíny LF UK, LF UK a NÚDCH –
a len pandémia Covid-19 nám minulý rok
zabránila osláviť našu „dvadsaťročnicu“.
Využite príležitosť a staňte sa partnerom tejto
významnej výročnej udalosti, vďaka ktorej
každoročne získavame nové poznatky z odboru.
Najmä vďaka nim môžeme konštantne zvyšovať
kvalitu
zdravotnej
starostlivosti,
ktorú
poskytujeme kriticky chorým deťom – a to je
našou najdôležitejšou úlohou.
Tešíme sa na Vás v Bratislave!
Tibor Šagát, Rudolf Riedel, Jozel Kӧppl
za Organizačný výbor a DKAIM NÚDCH
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PARTNERSKÉ BALÍČKY
GENERÁLNY PARTNER
(exkluzívne)











Výstavná plocha 6 m2
Priorita pri výbere výstavnej plochy
Satelitné sympózium v hlavnej sále (30 min)
5 vystavovateľských menoviek
Dvojstranová farebná inzercia vo finálnom programe
2 vklady do kongresových tašiek
Umiestnenie loga v hlavnej sále
Umiestnenie loga vo všetkých kongresových materiáloch - web, newslettery, sociálne siete
Logo partnera na webe s prelinkom na stránky partnera
Priorita pri výbere doplnkových produktov

HLAVNÝ PARTNER









1500 €

Výstavná plocha 3 m2
Priorita vo výbere výstavnej plochy po generálnom partnerovi a hlavných partneroch
2 vystavovateľské menovky
Polstranová farebná inzercia vo finálnom programe
Umiestnenie loga v hlavnej sále
Umiestnenie loga vo finálnom programe
Umiestenie loga vo všetkých kongresových materiáloch - web, newslettery, sociálne siete
Logo partnera na webe s prelinkom na stránky partnera

VYSTAVOVATEĽ
Výstavná plocha 2 m2
1 vystavovateľská registrácia
1 stôl, 2 stoličky
 1 výtlačok finálneho programu




2500 €

Výstavná plocha 4 m2
Priorita vo výbere výstavnej plochy hneď po generálnom partnerovi
3 vystavovateľské menovky
Jednostranová farebná inzercia vo finálnom programe
1 vklad do kongresových tašiek
Umiestnenie loga v hlavnej sále
Umiestenie loga vo všetkých kongresových materiáloch - web, newslettery, sociálne siete
Logo partnera na webe s prelinkom na stránky partnera

PARTNER









3500 €

900 €
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SATELITNÉ SYMPÓZIUM
CENA PARALELNÉHO SATELITNÉHO SYMPÓZIA

1200 €

CENA NEPARALELNÉHO SATELITNÉHO SYMPÓZIA

2000 €





Miestnosť so základnou AV technikou
Elektronické rozoslanie pozvánok
Asistencia organizátora

DOPLNKOVÉ PARTNERSKÉ MOŽNOSTI


PARTNER KONGRESOVÝCH TAŠIEK

*V PRÍPADE DODANIA TAŠIEK PARTNEROM


PARTNER ŠNÚROK NA MENOVKY

*V PRÍPADE DODANIA ŠNÚROK PARTNEROM
 PARTNER KÁVOVÝCH PRESTÁVOK (1 DEŇ)
 PARTNER KONGRESOVÉHO SETU – BLOK/PERO
 VKLAD DO KONGRESOVEJ TAŠKY
 INZERCIA DO PROGRAMU
o CELOFAREBNÁ STRANA
o CELOFAREBNÁ STRANA, DRUHÁ
A PREDPOSLEDNÁ STRANA

700 €
400 €
500 €
350 €
300 €
300 €
250 €
200 €
300 €

Ceny sú uvedené bez DPH.
V prípade, že vyššie uvedená ponuka nespĺňa Vaše očakávania,
neváhajte nás kontaktovať. Radi pre Vás pripravíme ponuku na
mieru.
Ing. Romana Kluková
Projektová manažérka
GUARANT International spol. s r.o.
Tel.: +420 725 909 363
E-mail: klukova@guarant.cz
Sledujte nás aj na webe: www.dkaim-kongres.sk

