10. mezinárodní kongres
České společnosti pro mimotělní oběh
a podpůrné systémy
Hotel LUNA, Kouty 77
584 01 Ledeč nad Sázavou
22. – 24. 5. 2014

Vážení kolegové, přátelé a příznivci, obchodní partneři,
dovolte mi, abych Vás opět pozval na již tradiční setkání perfuziologů 10. mezinárodní kongres ČSMO, který se bude konat ve dnech 22. až 24. 5. 2014.
Doufám, že i tentokrát bude pro vás zajímavý, atraktivní a nabitý mnoha novými
poznatky, zkušenostmi a novinkami v oblasti vědy, výzkumu i praxe a bude přínosem
nejen pro účastníky z řad nás perfuziologů, ale že bude zajímavý i z pohledu
vystavovatelů a obchodních partnerů, neboť se za uplynulé dva roky mnohé změnilo.
Takováto setkání jsou ta správná příležitost seznámit odbornou veřejnost s
novinkami jak ve sféře nových postupů, operačních technik, výrobků a materiálů, tak i
v oblasti obchodních vztahů, kontaktů, sloučení či rozdělení firem, případně vzniku
firem nových a v neposlední řadě i neoficiální kuloární diskuze nebídnou mnohé
informace, které se jen obtížně jinak získávají.
Doufám tedy, že nejen odborná část kongresu, ale i neformální posezení u
sklenky bude pro všechny zúčastněné přínosem, a proto přeji všem příjemný pobyt
v hotelu Luna, který jistě i svým dílem přispěje ke zdárnému průběhu kongresu a že i
společenský program připraví zážitky, na které budeme rádi vzpomínat.
Za organizační výbor

Ing. Jaroslav Mašín
předseda ČSMO

Vědecká rada a organizační výbor kongresu
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Ing. Jaroslav Mašín, IKEM
Mgr. František Mlejnský, VFN
Mgr. Štěpánka Suchopárová, FNKV
Alena Sanders – Guarant

Hlavní témata kongresu
Nové postupy, přístroje, novinky v oboru
Evidence vedení MO, spotřebního materiálu, komplikací,
Mechanické srdeční podpory
Vzdělávání, standardy,
EBM v perfuziologii
Kasuistika
Varia

Sekretariát kongresu
GUARANT International spol. s r.o.
Na Pankráci 17, 140 21 Praha 4
Tel.: +420 284 001 444
Fax: +420 284 001 448
Kontaktní osoby:
Ing. Jaroslav Mašín – jamn@ikem.cz (předseda ČSMO)
Alena Sanders - sanders@guarant.cz (projektový manažer)
Kristýna Somolová – somolovak@guarant.cz (sponzoring a výstava)

NABÍDKA SPONZORSKÝCH MOŽNOSTÍ
GENERÁLNÍ PARTNER

60 000 Kč

a) poskytnutí výstavní plochy v rozsahu 2x3m včetně vybavení: 1x stůl, 2x židle a
elektrická přípojka, wifi připojení
b) přednostní výběr a umístění stánku ve výstavních prostorách
c) zdarma vstup na kongres a společenské aktivity pro 4 osoby
d) umístění loga firmy v konferenčním sále po dobu konání kongresu
e) umístění loga sponzorské firmy na internetových stránkách kongresu s odkazem na
firemní webové stránky – v dominantní velikosti
f) umístění loga a obchodního jména firmy v tiskových materiálech kongresu – finální
program
g) jedna strana inzerce ve finálním programu zdarma
h) možnost zařadit reklamní materiály do konferenčních tašek
i) možnost uspořádání firemního sympozia v délce 30 minut
j) poděkování v průběhu zahájení nebo ukončení kongresu

HLAVNÍ PARTNER

40 000 Kč

a)

poskytnutí výstavní plochy v rozsahu 2x2m včetně vybavení: 1x stůl, 2x židle a
elektrická přípojka, wifi připojení
b) umístění stánku ve výstavních prostorách
c) zdarma vstup na kongres a společenské aktivity pro 2 osoby
d) umístění loga firmy v konferenčním sále po dobu konání kongresu
e) umístění loga sponzorské firmy na internetových stránkách kongresu s odkazem
na firemní webové stránky
f) umístění loga a obchodního jména firmy v tiskových materiálech kongresu – finální
program
g) možnost zařadit reklamní materiály do konferenčních tašek
h) poděkování v průběhu zahájení nebo ukončení kongresu

PARTNER
25 000 Kč
a) zdarma vstup na kongres a společenské aktivity pro 2 osoby
b) umístění loga firmy v konferenčním sále po dobu konání kongresu
c) umístění loga sponzorské firmy na internetových stránkách kongresu s odkazem
na firemní webové stránky
d) umístění loga a obchodního jména firmy v tiskových materiálech kongresu – finální
program
e) možnost zařadit reklamní materiály do konferenčních tašek
f) poděkování v průběhu zahájení nebo ukončení kongresu

OSTATNÍ SPONZORSKÉ MOŽNOSTI
KONFERENČNÍ TAŠKY

15 000 KČ

- umístění loga společnosti na přední stranu konferenčních tašek
JMENOVKY

10 000 KČ

- umístění loga společnosti na jmenovky účastníků
SPONZOR SPORTOVNÍHO ODPOLEDNE

15 000 KČ

- umístění loga společnosti na informační tabule a stoly s občerstvením, příp. dle dohody

INFORMAČNÍ PANEL

10 000 Kč

- umístění loga společnosti na informačních směrovkách
JEDNA STRANA INZERCE VE FINÁLNÍM PROGRAMU

VKLAD DO KONGRESOVÝCH TAŠEK

10 000 KČ
5 000 KČ

VÝSTAVA
Základní stánek
-

10 000 KČ

cena zahrnuje 4m2 výstavní plochy, stůl, 2 židle, elektrickou přípojku,
wifi připojení a 2 vystavovatelské jmenovky

Každý další m2

1 300 KČ

Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Máte-li zájem účastnit se kongresu jako partner či vystavovatel, prosíme o zaslání
písemné objednávky, případně nás neváhejte kontaktovat pro individuální nabídku.
GUARANT International, spol. s r.o.
Alena Sanders
Na Pankráci 17
140 21 Praha 4
Tel.:+420 284 001 444
Fax:+420 284 001 448
E-mail: sanders@guarant.cz

