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HRADECKÉ DERMATOVENEROLOGICKÉ DNY 
27. – 28. 04. 2023 

Hotel Nové Adalbertinum – Velké nám. 32, Hradec Králové 500 03 
 

NABÍDKA PRO PREZENTACI SPOLEČNOSTI 
 

GENERÁLNÍ PARTNER 

100.000 Kč bez DPH 

• počet GENERÁLNÍCH PARTNERŮ: 1 

• možnost dvou sponzorovaných přednášek po dohodě s doc. Salavcem 

• prostor pro prezentační stánek, který bude vybaven třemi stolky 
(rozměr stolku 120 x 50 cm a čtyři židle) 

•  možnost preference umístění 

• prostor pro umístění roll up s prezentací společnosti 

• uveřejnění loga v tištěném programu v místě určeném pro GENERÁLNÍHO PARTNERA 

• vstup pro čtyři firemní zástupce zdarma 

 
 
 

HLAVNÍ PARTNER 

80.000 Kč bez DPH 

• maximální počet HLAVNÍCH PARTNERŮ je stanoven na 5 

• možnost jedné sponzorované přednášky po dohodě s doc. Salavcem  

• prostor pro prezentační stánek, který bude vybaven dvěma stolky  
(rozměr stolku 120 x 50 cm a čtyři židle) 

• možnost preference umístění (po výběru místa generálního partnera) 

• prostor pro umístění roll up s prezentací společnosti 
• uveřejnění loga v tištěném programu v místě určeném pro HLAVNÍ PARTNERY (dle abecedního 

pořadí) 

• vstup pro tři firemní zástupce zdarma 
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VÝZNAMNÝ PARTNER 

20.000 Kč bez DPH 

• maximální počet VÝZNAMNÝCH PARTNERŮ je stanoven na 7 

• prostor pro prezentační stánek, který bude vybaven stolkem  
(rozměr stolku 120 x 50 cm a dvě židle) 

• prostor pro umístění roll up s prezentací společnosti 

• uveřejnění loga v tištěném programu v místě určeném pro VÝZNAMNÉHO PARTNERA 
(dle abecedního pořadí) 

• vstup pro dva firemní zástupce zdarma 
 
 

PARTNER 

10.000 Kč bez DPH 

• maximální počet PARTNERŮ je stanoven na 3 

• prostor pro prezentační stánek, který bude vybaven stolkem  
(rozměr stolku 120 x 50 cm a jedna židle) 

• prostor pro umístění roll up s prezentací společnosti 

• uveřejnění loga v tištěném programu v místě určeném pro PARTNERA (dle abecedního pořadí) 

• vstup pro jednoho firemní zástupce zdarma 
 
 

PARTNER KÁVOVÝCH PŘESTÁVEK 

10.000 Kč bez DPH 

• umístění poutače s textem: „Partnerem KÁVOVÝCH PŘESTÁVEK je společnost …….“ 

• umístění loga společnosti na poutači v místě kávových přestávek 
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PARTNER VEČEŘE 

10.000 Kč bez DPH 

• prostor pro umístění roll up s prezentací společnosti v prostorách konání večeře 

• umístění poutače s textem: „Partnerem VEČEŘE je společnost …… „ 

 

 

 

 
Jaroslav Filip 
jednatel společnosti 
jaroslav.filip@signify.cz 
+420 606 051 140 

 


