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OBECNÉ INFORMACE
Termín konání
29. a 30. 9. 2023

Webové stránky akce
www.orlakademie.cz

AKCI ODBORNĚ ZAŠTIŤUJE
Prezident České ORL akademie
MUDr. Veronika Bandúrová
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK, FN v Motole, Praha

Odborný garant České ORL akademie
Prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D.
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK, FN v Motole, Praha
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INFORMACE O AKCI
Cílem České ORL akademie je vzdělávat odbornou veřejnost formou instruktážních 
kurzů vyzvaných přednášejících. Každý kurz pokrývá zvolenou problematiku od základů 
až po nové poznatky v oboru.

Formát odborné akce je šitý na míru začínajícím otorinolaryngologům v předatestační
přípravě a mladým lékařům do 35 let, pro které je absolvování alespoň dvou z Českých
ORL akademií v průběhu přípravy na atestaci vyžadováno. ORL Akademie je přínosná
i pro všechny ORL lékaře, kteří si chtějí zopakovat či doplnit a rozšířit své znalosti.

TÉMATA
 ■ Nádory nosu, vedlejších nosních dutin a nosohltanu, chirurgie rinobaze 
 ■ Karcinom hrtanu a hypofaryngu 
 ■ Středoušní zánět, sanační operace ucha, komplikace středoušních zánětů 
 ■ Neurootologie 
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NABÍDKA PRO PARTNERY 
Generální partner 40 000 Kč

 ■ Výstavní plocha 6 m2 v rámci doprovodné výstavy
 ■ Umístění loga v místě konání akce
 ■ Umístění loga společnosti na webových stránkách akce
 ■ Umístění profi lu společnosti/produktu na webových stránkách akce 

v délce 300 znaků
 ■ 3 vystavovatelské registrace
 ■ 3 vstupenky na společenský večer
 ■ Umístění loga společnosti ve Finálním programu akce
 ■ Umístění profi lu společnosti/produktu ve Finálním programu akce 

v délce 300 znaků
 ■ 3 vklady do kongresových tašek

Hlavní partner 30 000 Kč
 ■ Výstavní plocha 4 m2 v rámci doprovodné výstavy
 ■ Umístění loga v místě konání akce
 ■ Umístění loga společnosti na webových stránkách akce
 ■ Umístění profi lu společnosti/produktu na webových stránkách akce 

v délce 200 znaků
 ■ 2 vystavovatelské registrace
 ■ 2 vstupenky na společenský večer
 ■ Umístění loga společnosti ve Finálním programu akce
 ■ Umístění profi lu společnosti/produktu ve Finálním programu akce

v délce 200 znaků
 ■ 2 vklady do kongresových tašek

Partner 22 000 Kč
 ■ Výstavní plocha 4 m2 v rámci doprovodné výstavy
 ■ Umístění loga v místě konání akce
 ■ Logo společnosti ve Finálním programu
 ■ Umístění loga společnosti na webových stránkách akce
 ■ 2 vystavovatelské registrace
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NABÍDKA PRO VYSTAVOVATELE 
Základní (minimální) plocha 3 m2 15 000 Kč

Cena zahrnuje:
 ■ Pronájem výstavní plochy
 ■ 1 výtisk Finálního programu
 ■ 2 vystavovatelské registrace
 ■ Služby koordinátora výstavy

Cena za každý další metr výstavní plochy 3 000 Kč
Cena za každou další vystavovatelskou jmenovku 1 000 Kč

DOPLŇKOVÉ PARTNERSKÉ POZICE
Partner kongresových tašek 8 000 Kč

 ■ Umístění loga partnera na kongresových taškách
 ■ Při dodání vlastních tašek se cena snižuje o 50 %

Partner kongresových šňůrek 8 000 Kč
 ■ Umístění loga partnera na kongresových šňůrkách
 ■ Při dodání vlastních šňůrek se cena snižuje o 50 %

Partner kongresových propisek  6 000 Kč
 ■ Umístění loga Partnera na propisky
 ■ Při dodání vlastních propisek se cena snižuje o 50 %

Partner kongresových bloků 6 000 Kč
 ■ Umístění loga Partnera na bloky
 ■ Při dodání vlastních propisek se cena snižuje o 50 %

Partner navigačního systému   6 000 Kč
 ■ Logo partnera na informačních a navigačních cedulích
 ■ Umístění loga společnosti ve Finálním programu akce
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Partner kávových přestávek 4 000 Kč / den
 ■ Logo partnera na webu v dané kategorii
 ■ Umístění loga společnosti ve fi nálním programu akce
 ■ Partner může dodat brandované materiály (ubrousky, cukry apod.)
 ■ Brandované materiály musí být předem schváleny organizátorem

Vklad do kongresových tašek  4 000 Kč
 ■ Vklad 1 propagačního materiálu do kongresových tašek (max. 4 stránky)
 ■ Maximální rozměr A4

Inzerce ve Finálním Programu  4 000 Kč
 ■ Jednostránková barevná inzerce uvnitř programu

Všechny částky uvedené v tomto prospektu neobsahují DPH.

Pokud Vás naše nabídka zaujala, neváhejte nás prosím, kontaktovat.
Rádi Vám připravíme nabídku partnerského balíčku na míru potřeb Vaší společnosti.

TĚŠÍME SE NA SPOLUPRÁCI!
Kamila Špičková
Sponsoring coordinator
E-mail: spickova@guarant.cz
Mobil: +420 737 178 118
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POZNÁMKY



www.orlakademie.cz


