____________________________________________________________________________
v Praze, leden 2017

Vážení přátelé,
dovolte, abychom Vás pozvali k účasti na XIII. celostátním sjezdu České společnosti klinické
biochemie, který se bude konat v Českých Budějovicích (v Clarion Congress Hotelu) ve dnech 17. – 19. 9.
2017. Očekáváme, že sjezdu se zúčastní okolo 400 pracovníků v oboru z řad členů ČSKB a dalších pozvaných
hostů jak z domova, tak ze zahraničí.
Programové bloky
•
•
•
•
•
•

Blok
Blok
Blok
Blok
Blok
Blok

I. - Transfer znalostí v medicíně moderní analýza dat
II. - Kardiovaskulární onemocnění
III. – Onkologie
IV. - Sepse
V. - Toxikologie, klinická farmakologie
VI. - Hmotnostní spektrometrie

Předběžný program sjezdu najdete zde: http://www.sjezdcskb2017.cz/vedecky-program.php
________________________________________________________________________________________________________________

Rádi bychom vás pozvali jak k účasti na odborné části programu a prezentaci firem, tak i k doprovodnému
společenskému programu. O přípravě sjezdu Vás budeme průběžně informovat na webových stránkách
www.sjezdcskb2017.cz, kde najdete také on-line přihlášky k registraci účastníků a ubytování.
Organizační výbor sjezdu se rozhodl nabídnout firmám tyto možnosti účasti (ceny jsou uvedeny bez DPH):

GENERÁLNÍ PARTNER SJEZDU










barevné logo firmy na obálce programu a na webových stránkách sjezdu
firemní workshop 90 minut
7 volných registrací
1 str. barevné inzerce v programu
vklady materiálů do tašek
pronájem výstavní plochy 10 m2
stoly, židle, el. přípojka

- firma je zároveň sponzorem ČSKB / 95 000 Kč
- firma není sponzorem ČSKB / 125 000 Kč

HLAVNÍ PARTNER SJEZDU










barevné logo firmy na obálce programu a na webových stránkách sjezdu
firemní workshop 60 minut
5 volných registrací
1 str. barevné inzece v programu
vklady materiálů do tašek
pronájem výstavní plochy 8 m2
stoly, židle, el. přípojka

- firma je zároveň sponzorem ČSKB / 65 000 Kč
- firma není sponzorem ČSKB / 95 000 Kč

organizační sekretariát:
Congress Business Travel, s.r.o., Lidická 43 / 66, 150 00 Praha 5
tel.: + 420 224 942 575, 224 942 579, fax: +420 224 942 550, e-mail: sjezdcskb2017@cbttravel.cz

www.sjezdcskb2017.cz

____________________________________________________________________________
PARTNER SJEZDU








barevné logo firmy na obálce programu a na webových stránkách sjezdu
3 volné registrace
vklady materiálů do tašek
pronájem výstavní plochy zdarma 6 m2
stoly, židle, el. přípojka

- firma je zároveň sponzorem ČSKB / 40 000 Kč
- firma není sponzorem ČSKB / 50 000 Kč






VYSTAVOVATEL
uvedení názvu firmy (bez loga) v seznamu vystavovatelů v programu a na webových stránkách sjezdu
1 volná registrace
pronájem výstavní plochy 4 m²

- firma je zároveň sponzorem ČSKB / 35 000 Kč
- firma není sponzorem ČSKB / 45 000 Kč
_______________________________________________________________________________________________________________
Organizační výbor si vyhrazuje právo umístění vystavovatelů podle data obdržení přihlášky!
V jednotlivých kategoriích může být jeden i více sponzorů.
Další možnosti:

INZERCE V PROGRAMU




podklady pro tisk inzerátu formátu A5 je nutno zaslat sekretariátu emialem v podobě tiskového pdf, bar.
CMYK, 300 DPI, vč. ořezových a pasovacích značek a vč. případného přesahu

- barevný inzerát A5 / 9 000 Kč



FIREMNÍ PŘEDNÁŠKA

- firemní přednáška v délce 15 minut / 25 000 Kč



SPONZOR SJEZDOVÝCH TAŠEK

- logo firmy bude uvedeno na sjezdových taškách pro delegáty / 35 000 Kč



SPONZOR JMENOVEK

- logo firmy bude uvedeno na jmenovkách, dodání firemních šňůrek / 20 000 Kč


-

VKLADY MATERIÁLŮ DO TAŠEK
vkládání materiálů do tašek / 4 000 Kč

_______________________________________________________________________________________________________________

organizační sekretariát:
Congress Business Travel, s.r.o., Lidická 43 / 66, 150 00 Praha 5
tel.: + 420 224 942 575, 224 942 579, fax: +420 224 942 550, e-mail: sjezdcskb2017@cbttravel.cz

www.sjezdcskb2017.cz

____________________________________________________________________________

Dotazy ohledně výstavy a sponzoringu
723 035 367, senderova@cbttravel.cz

směřujte na organizační sekretariát (CBT) – Monika Šenderová, tel.

V případě zájmu o účast na sjezdu, vyplňte laskavě PŔIHLÁŠKU PRO PARTNERY / VYSTAVOVATELE a zašlete
sekretariátu obratem, nejpozději do 1. 5. 2017!
Na Vaši účast se těší

prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.
předseda ČSKB

MUDr. Miroslav Verner
předseda organizačního výboru

organizační sekretariát:
Congress Business Travel, s.r.o., Lidická 43 / 66, 150 00 Praha 5
tel.: + 420 224 942 575, 224 942 579, fax: +420 224 942 550, e-mail: sjezdcskb2017@cbttravel.cz

www.sjezdcskb2017.cz

____________________________________________________________________________

PŘIHLÁŠKA PRO PARTNERY / VYSTAVOVATELE
Vyplněnou přihlášku zašlete obratem, nejpozději do 1. 5. 2017 na níže uvedenou adresu sekretariátu!
Název firmy___________________________________________________________________________________________
Fakturační adresa _______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________PSČ ______________________

IČ _______________________DIČ _______________________ E-mail _________________________________________
Tel. __________________________________________ Mobil _________________________________________________
Kontaktní osoba _____________________________________________________________________________________
Naše firma má zájem o pozici:

jsme sponzorem ČSKB

ano

/

ne



GENERÁLNÍ PARTNER SJEZDU

Kč ________________________



HLAVNÍ PARTNERV SJEZDU

Kč ________________________



PARTNER SJEZDU

Kč ________________________

Naše firma má zájem o účast jako vystavovatel:


jsme sponzorem ČSKB

výstavní plocha 4 m²

ano

/

ne

Kč _______________________

Další možnosti:


inzerce v programu A5 (1 str.- 9 000 Kč)

Kč ________________________



firemní přednáška 15 min. (15 min. - 25 000 Kč)

Kč ________________________



sponzor sjezdových tašek (35 000 Kč) – pouze pro jednoho sponzora

Kč ________________________



sponzor jmenovek (20 000 Kč) – pouze pro jednoho sponzora

Kč ________________________



vklady materiálů do tašek (4 000 Kč)

Kč ________________________

______________________________________________________________________________________________________
PLATBA CELKEM

Kč ____________________

Po obdržení přihlášky Vám sekretariát zašle zálohovou fakturu.
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Datum:

Podpis:

organizační sekretariát:
Congress Business Travel, s.r.o., Lidická 43 / 66, 150 00 Praha 5
tel.: + 420 224 942 575, 224 942 579, fax: +420 224 942 550, e-mail: sjezdcskb2017@cbttravel.cz

www.sjezdcskb2017.cz

