Nabídka pro partnery konference:
Konference „EMIR 2017 – emergency radiology“

Místo konání: Karlovy Vary, Grandhotel Pupp
Termín: čtvrtek a pátek - 7. a 8. 12. 2017
předběžný program konference EMIR 2017:
Hlavní téma – EMERGENCY V NEURORADIOLOGII
Okruhy:
– intracerebrální haemoragie
– centrální mozkové příhody
– ischemické mozkové příhody – diagnostika, terapie
– trauma hlavy a páteře
– akutní zánětlivá onemocnění CNS (centrální nervový systém)
– rehabilitace u pacientů s CMP (centrální mozkové příhody)
odborní garanti konference:
prof. MUDr. Miloslav ROČEK, CSc., FCIRSE,
přednosta Kliniky zobrazovacích metod, Fakultní nemocnice v Motole
předseda České společnosti intervenční radiologie ČLS JEP
MUDr. Jiří Hofmann
primář radiodiagnostického oddělení, Karlovarská krajská nemocnice a. s.

Kontakty: konference-radiologie@kkn.cz nebo:
Mgr. Bc. Jana Jirsová
úsek generálního ředitele
Karlovarská krajská nemocnice a. s.
Tel.:: +420 - 354 225 663
E-mail: jana.jirsova@kkn.cz

Mgr. Marian Odlevák
úsek generálního ředitele
Karlovarská krajská nemocnice a.s.
Tel: +420 - 777 076 816
E-mail: marian.odlevak@kkn.cz

Konference je vzdělávací akcí a bude kreditována dle věštníku ČLK – aktivní účast přednáška 7 bodů,
poster 5 bodů, pasivní účast 6 bodů.

Vážená paní, pane
dovolte nám, abychom Vás jménem výboru konference „EMIR 2017“ pozvali na
konferenci lékařů – specialistů z oblasti radiologie a příbuzných oborů, zároveň je vytvořen i
program pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Zajímavou a atraktivní lokalitou pro
pořádání konference jsou Karlovy Vary, kde sídlí i naše krajská nemocnice jako pořadatel této
akce. Smyslem konference je nejen výměna zkušeností nebo odborná diskuse nad příspěvky,
ale i společenské setkání mezi odborníky. Příjemnou stránkou věci je navázání nových
odborných a osobních kontaktů mezi lékaři. Navíc se jedná o vzdělávací akci, která je
kreditována vysokým počtem kreditů jak za pasivní (6 kreditů), tak aktivní (7) účast, a
přednášející mají možnost své příspěvky publikovat ve sborníku příspěvků, který je kreditován
dalšími 5-7 body. Proto již nyní evidujeme zájem ze strany lékařů – navíc ke konci roku budou
lékaři opět hledat možnosti, jak si zajistit účast na odborných konferencích.
Nabízíme Vám možnost pronájmu výstavní plochy (vystavovatelé) v těsné blízkosti
konferenčních prostor, inzerci v tištěném programu, distribuci firemních propagačních
materiálů při registraci účastníků, logo v programu, umístění reklamního banneru
v přednáškovém sále, uveřejnění firemního loga na internetových stránkách konference, logo
ve sborníku anotací, samostatný sponzor šňůrek na krk, uveřejnění firemního loga na
informačních směrovkách, umístění reklamního banneru v prostorách registrace, samostatný
stojan na prospekty v prostorách registrace, dle následující:






reklamní balíček (výstavní plocha 2x1m, distribuce propagačních materiálů, umístění
reklamního banneru/log, uveřejnění na webu konference, stojan na prospekty)
50 tis. Kč
výstavní plocha 2x1m
35 tis. Kč
výstavní plocha 3x2m a více – smluvní cena, dle specifikace, pouze pro 1 zájemce
smluvní cena - kontaktovat organizátora







distribuce firemních propagačních materiálů (přiměřené množství)
při registraci účastníků do tašek
reklamní banner v prostorách registrace (vystavovatelé zdarma)
umístění reklamního banneru/loga v přednáškovém sále
(pouze s výstavní plochou 3x3m a více)
uveřejnění firemního loga na internetových stránkách konference
logo na informačních směrovkách (pouze pro výstavní plochu 3x2m a více)
sponzor šňůrek na krk (pouze s výstavní plochou pro 1 zájemce)
stojan na prospekty (pro vystavovatele zdarma)
oběd a coffeebreak pro 2 reprezentanty (pouze s výstavní plochou)




vstup na konferenci – po dohodě s pořadatelem
možnost pozvání vlastních lékařů – po dohodě s pořadatelem




5 tis. Kč
15 tis. Kč
8 tis. Kč
2 tis. Kč
4 tis. Kč
10 tis. Kč
6 tis. Kč
zdarma

Pozn.
Formy propagační akce/vystavovatelé musí dodržovat zákonné předpisy upravující reklamu a dbát souvisejících právních předpisů. Výstavní
plocha se rozumí vlastní firemní stánek nebo panelová stěna; nebo dle požadavku u pořadatele: stůl, židle, běžná přípojka elektřiny.
Změna programu vyhrazena. Nabídka je platná pro rok 2017.
V Karlových Varech, dne 15. 7. 2017

