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Hradecké virologické dny – XXV. Celostátní konference virologů    
17. – 18. 10. 2023 

Kongresové centrum a hotel Nové Adalbertinum, Velké nám. 32, Hradec Králové 
 

NABÍDKA PREZENTACE SPOLEČNOSTI 
 

PLATINOVÝ PARTNER 

40.000 Kč bez DPH 

• exklusivní nabídka až pro tři PLATINOVÉ PARTNERY 
• možnost prezentace firmy v rámci programu  

• prostor pro prezentační stánek, který bude vybaven až třemi stolky (dle požadavku partnera) 
(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 pro PLATINOVÉHO PARTNERA (dle abecedního 

pořadí)  
• uveřejnění loga na webových stránkách v místě pro PLATINOVÉHO PARTNERA (dle abecedního 

pořadí) 
• vstup pro až čtyři firemní zástupce zdarma 

• možnost vložení až třech propagačních materiálů do kongresových tašek (materiály dodá partner) 
 

HLAVNÍ PARTNER 

30.000 Kč bez DPH 

• exklusivní nabídka až pro osm HLAVNÍCH PARTNERŮ 
• možnost prezentace firmy v rámci programu  
• prostor pro prezentační stánek, který bude vybaven dvěma stolky (dle požadavku partnera) 

(rozměr stolku 120 x 50 cm a čtyři židle) 

• možnost preference umístění (po výběru místa platinového partnera) 
• prostor pro umístění roll up s prezentací společnosti 

• uveřejnění loga v tištěném programu v místě pro HLAVNÍ PARTNERY (dle abecedního pořadí) 
• uveřejnění loga na webových stránkách v místě pro HLAVNÍ PARTNERY (dle abecedního pořadí) 

• vstup pro až tři firemní zástupce zdarma 
• možnost vložení dvou propagačních materiálů do kongresových tašek (materiály dodá partner) 
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VÝZNAMNÝ PARTNER 

20.000 Kč bez DPH 

• exklusivní nabídka až pro pět VÝZNAMNÝCH PARTNERŮ 
• možnost prezentace firmy v rámci programu  

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

• prostor pro umístění roll up s prezentací společnosti 

• uveřejnění loga v tištěném programu v místě pro VÝZNAMNÉ PARTNERY (dle abecedního pořadí) 
• uveřejnění loga na webových stránkách v místě pro VÝZNAMNÉ PARTNERY (dle abecedního pořadí) 
• vstup pro dva firemní zástupce zdarma 

• možnost vložení jednoho propagačního materiálů do kongresových tašek (materiál dodá partner) 
 

PARTNER 

15.000 Kč bez DPH 

• exklusivní nabídka až pro pět PARTNERŮ 
• prostor pro prezentační stánek, který bude vybaven jedním stolkem  

(rozměr stolku 120 x 50 cm, čtyři židle) 

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

• uveřejnění loga na webových stránkách v místě pro PARTNERY (dle abecedního pořadí) 
• vstup pro jednoho firemní zástupce zdarma 

 

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 …… „ 
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PARTNER KÁVOVÝCH PŘESTÁVEK 

5.000 Kč bez DPH 

• umístění poutače s textem: „Partnerem KÁVOVÝCH PŘESTÁVEK je společnost …….“ 
• umístění loga společnosti na poutači v místě kávových přestávek 

 

PARTNER WEBOVÝCH STRÁNEK 

5.000 Kč bez DPH 

• umístění loga společnosti na webových stránkách  
 
 

Uvítáme další podporu akce formou nefinančního plnění: 
 – konferenční tašky, tužky, bloky, šňůrky na krk pro visačky se jmény účastníků konference 

 
Upozorňujeme, že v cenách není zahrnuta daň z přidané hodnoty (DPH).   
V případě Vašeho zájmu účastnit se konference jako partner, prosím zašlete písemnou objednávku 
obsahující jméno Vaší společnosti a adresu, jméno kontaktní osoby, telefonní číslo a emailovou adresu 
na:  

 
jaroslav.filip@signify.cz 

 
Jaroslav Filip 

project manager, jednatel společnosti 
+420 606 051 140 

 
www.hvird.com 

 
DĚKUJEME! 

 


