
XXIX. Kongres nemocničného lekárenstva, 21. – 22. októbra 2021, Bratislava, Hotel GATE ONE

PONUKA PRE SPONZOROV A VYSTAVOVATEĽOV 

Všetky ceny sú uvedené bez 20% DPH. 

Vážení obchodní priatelia, 

Sekcia nemocničných lekárnikov Slovenskej lekárnickej komory organizuje: 

XXIX. Kongres nemocničného lekárenstva

Akcia sa tento rok bude konať v termíne 21. – 22. októbra 2021. 
Miestom konania bude už tradične Hotel GATE ONE v Bratislave. 
Akciu zabezpečuje organizačný výbor Sekcie nemocničných lekárnikov SLeK. 

Témou tohtoročného kongresu bude „Bezpečnosť pacienta v nemocničnom prostredí“. 

Kongres nemocničného lekárenstva je každoročné najvýznamnejšie celoslovenské odborné podujatie 
nemocničných lekárnikov na Slovensku. 

Vážení zástupcovia firiem, ďalší rozvoj odborných aktivít sa nezaobíde bez Vašej spoluúčasti. Veríme, že 
spojenie Vašich záujmov a našich zámerov je vhodné a možné a pokiaľ sa pre niektorú z našich ponúk 
rozhodnete, tešíme sa, že v októbri 2020 spolu strávime príjemné dva dni. 

PharmDr. Ľubica Slimáková, MPH 
Predsedníčka Sekcie nemocničných lekárnikov SLeK 



GENERÁLNY PARTNER 4 300 EUR

1. SPOLUPRÁCA PRED UDALOSŤOU
uvedenie loga partnera s označením "Generálny partner" na webe kongresu nemocničných lekárnikov 
(v sekcii partneri kongresu), vrátane odkazu na webové stránky 

2. SPOLUPRÁCA POČAS AKCIE
Ponuka zvýhodneného vstupu pre zástupcov partnera a jeho hostí:

poskytnutie 6 vystavovateľských registrácií zadarmo 

Viditeľnosť v kongresových priestoroch: 
možnosť prezentácie prostredníctvom výstavného stánku 15 m2 
prednostná možnosť výberu miesta stánku 
umiestnenie loga partnera v priestoroch hlavnej rokovacej sály 
umiestnenie propagačných materiálov vo foyer kongresových sál 

Viditeľnosť v kongresových materiáloch: 
vklad propagačných materiálov do kongresových tašiek účastníkov (2 ks) 
inzercia vo finálnom programe (2 strany) 
umiestnenie loga partnera vo finálnom programe 
umiestnenie loga partnera na každej kongresovej menovke 

3. SPOLUPRÁCA PO AKCII
Viditeľnosť partnera na webe:

logo partnera + link umiestnený na webe kongresu nemocničných lekárnikov (v sekcii partneri 
kongresu) 

PARTNER ODBORNÉHO PROGRAMU 2 600 EUR 

1. SPOLUPRÁCA PRED UDALOSŤOU
uvedenie loga partnera s označením "Partner odborného programu" na webe kongresu nemocničných 
lekárnikov (v sekcii prezentácie kongresu), vrátane odkazu na webové stránky 

2. SPOLUPRÁCA POČAS AKCIE
Ponuka zvýhodneného vstupu pre zástupcov partnera a jeho hostí:

poskytnutie 4 vystavovateľských registrácií zadarmo 

Viditeľnosť v kongresových priestoroch: 
možnosť prezentácie prostredníctvom výstavného stánku 
umiestnenie loga partnera v priestoroch hlavnej rokovacej sály 
umiestnenie propagačných materiálov vo foyer kongresových sál 

Viditeľnosť v kongresových materiáloch: 
vklad propagačných materiálov do kongresových tašiek účastníkov (1 ks) 
umiestnenie loga partnera vo finálnom programe 
inzercia vo finálnom programe (1 strana) 

3. SPOLUPRÁCA PO AKCII
Viditeľnosť partnera na webe:

logo partnera + link umiestnený na webe kongresu nemocničných lekárnikov (v sekcii partneri 
kongresu) 



HLAVNÝ PARTNER 1 600 EUR 

1. SPOLUPRÁCA PRED UDALOSŤOU
uvedenie loga partnera s označením "Hlavný partner" na webe kongresu nemocničných lekárnikov (v 
sekcii partneri kongresu), vrátane odkazu na webové stránky 

2. SPOLUPRÁCA POČAS AKCIE
Ponuka zvýhodneného vstupu pre zástupcov partnera a jeho hostí:

poskytnutie 2 vystavovateľských registrácií zadarmo 

Viditeľnosť v kongresových priestoroch: 
možnosť prezentácie prostredníctvom výstavného stánku 

umiestnenie loga partnera v priestoroch hlavnej rokovacej sály 

Viditeľnosť v kongresových materiáloch: 
umiestnenie loga partnera na kongresových taškách 
umiestnenie loga partnera vo finálnom programe 

3. SPOLUPRÁCA PO AKCII
Viditeľnosť partnera na webe:

logo partnera + link umiestnený na webe kongresu nemocničných lekárnikov (v sekcii partneri 
kongresu) 

PARTNER 1 000 EUR 

1. SPOLUPRÁCA PRED UDALOSŤOU
uvedenie loga partnera s označením "Partner" na webe kongresu nemocničných lekárnikov (v sekcii 
partneri kongresu), vrátane odkazu na webové stránky 

2. SPOLUPRÁCA POČAS AKCIE
Ponuka zvýhodneného vstupu pre zástupcov partnera a jeho hostí:

poskytnutie 2 vystavovateľských registrácií zadarmo 

Viditeľnosť v kongresových priestoroch: 
možnosť prezentácie prostredníctvom výstavného stánku 
umiestnenie loga partnera v priestoroch hlavnej rokovacej sály 

Viditeľnosť v kongresových materiáloch: 
umiestnenie loga partnera vo finálnom programe 

3. SPOLUPRÁCA PO AKCII
Viditeľnosť partnera na webe:

logo partnera + link umiestnený na webe kongresu nemocničných lekárnikov (v sekcii partneri 
kongresu) 

VYSTAVOVATEĽ 500 EUR

Pridelenie výstavnej plochy vykoná organizátor podľa veľkosti požadovanej plochy a možnosti výstavných 
priestorov. 

1. SPOLUPRÁCA PRED UDALOSŤOU



uvedenie loga s označením "Vystavovateľ" na webe kongresu nemocničných lekárnikov (v sekcii 
partneri kongresu) 

2. SPOLUPRÁCA POČAS AKCIE
Ponuka zvýhodneného vstupu pre zástupcov partnera a jeho hostí:

poskytnutie 2 vystavovateľských registrácií zadarmo 

Viditeľnosť v kongresových priestoroch: 
možnosť prezentácie prostredníctvom výstavného stánku 4m2 
cena za každý ďalší m2 výstavnej plochy je 190 EUR 

Viditeľnosť v kongresových materiáloch: 
uvedenie mena spoločnosti v zozname vystavovateľov 

3. SPOLUPRÁCA PO AKCII
Viditeľnosť vystavovateľa na webe:

logo partnera na webe kongresu nemocničných lekárnikov (v sekcii partneri kongresu) 

DOKÚPENIE ĎALŠEJ VYSTAVOVATEĽSKEJ REGISTRÁCIE 100 EUR 
účasť jednej osoby na stánku + catering 
možné využiť len spolu s výberom typu sponzorstva 

SATELITNÉ SYMPÓZIUM

Cena satelitného sympózia bude stanovená na základe dohody a dĺžky sympózia. Téma a program satelitného 
sympózia podlieha schváleniu organizačného výboru. 

INZERCIA
Finálny program farebná strana vo vnútri 100 EUR 

druhá a predposledná strana 200 EUR 
posledná strana 300 EUR 

Vklad do kongresových tašiek 300 EUR 

SEKRETARIÁT kongresu

Mgr. Lenka Vasiľová 
riaditeľka sekretariátu a koordinátorka sústavného vzdelávania SLeK 
Nová Rožňavská 3 
831 04 Bratislava 
tel. 0901 776 035 
e-mail: lenka.vasilova@slek.sk

Potvrdenie Partnerom bude zaslané po prijatí písomnej objednávky, ktorá musí obsahovať presný názov a sídlo 
partnera, IČO, DIČ, meno kontaktnej osoby, kontaktný telefón, e-mail a špecifikáciu partnerskej kategórie. 
Objednávku, prosím, zasielajte e-mailom na adresu sekretariátu kongresu. 

Pokiaľ Vás naša ponuka zaujala, neváhajte nás, prosím, kontaktovať telefonicky alebo písomne. Radi Vám 
poskytneme ďalšie informácie, prípadne pripravíme ponuku sponzorského balíčka na mieru priamo pre Vašu 
spoločnosť. 

mailto:lenka.vasilova@slek.sk



