
VIII. MIKULÁŠSKÁ KONFERENCE V PODJEŠTĚDÍ
pátek 27. listopadu 2015 od 1400 hodin Liberec, Lidové sady

Vážení obchodní přátelé,

společnost EVERESTA pro Vás připravila již VIII. ročník Mikulášské konference v Podještědí.

Úspěch minulých ročníků je zavazující.
Opět Vás čeká plný sál a kvalitní odborný program.

Odbornými garanty konference jsou:

• Česká dermatovenerologická společnost ČLS JEP, doc. MUDr. Karel Ettler, CSc.
• Česká lékárnická komora, Mgr. Helena Chytrová

Konferenci každoročně navštíví kolem 200 účastníků, především:

• dermatologové
• pediatři
• farmaceuti
• všeobecní lékaři

V rámci konference budete mít řadu příležitostí k propagaci Vaší společnosti a Vašich produktů
(před zahájením, během přestávek, při večerním rautu).

Přínosný pro Vás bude jistě i odborný program a kuloární debaty.

Srdečně Vás zveme na tradiční setkání lékařů a farmaceutů do Liberce.

Staňte se partnerem konference, získáte nové obchodní příležitosti!

Za organizátora akce Everesta, s.r.o.
Jan Janatka   



GENERÁLNÍ PARTNER

• Vystoupení zástupce partnera v průběhu odborného programu.
• Reklamní plocha v oficiálním tiskovém materiálu konference.
• Pronájem výstavní plochy v prostoru konání konference
   (výstavní plocha je vybavena stoly, židlemi).
• Umístění reklamního banneru v přednáškovém sále
   (banner dodá partner).
• Vizuální prezentace loga partnera formou projekce před zahájením odborného programu.
• Předání materiálů partnera účastníkům konference u registrace
   (zkompletované materiály dodá partner).
• Zaslání seznamu účastníkům konference (na vyžádání).
• Vstupenka na večerní raut a občerstvení během konference.

  30 000 Kč

HLAVNÍ PARTNER

PARTNER

• Reklamní plocha v oficiálním tiskovém materiálu konference.
• Pronájem výstavní plochy v prostoru konání konference
  (výstavní plocha je vybavena stoly, židlemi).
• Umístění reklamního banneru v přednáškovém sále
   (banner dodá partner).
• Vizuální prezentace loga partnera formou projekce před zahájením odborného programu.
• Předání materiálů partnera účastníkům konference u registrace
   (zkompletované materiály dodá partner).
• Zaslání seznamu účastníkům konference (na vyžádání).
• Vstupenka na večerní raut a občerstvení během konference.

  15 000 Kč

• Logo v oficiálním tiskovém materiálu konference.
• Pronájem výstavní plochy v prostoru konání konference
   (výstavní plocha je vybavena stoly, židlemi).
• Vizuální prezentace loga partnera formou projekce před zahájením odborného programu.
• Předání materiálů partnera účastníkům konference u registrace
   (zkompletované materiály dodá partner).
• Zaslání seznamu účastníkům konference (na vyžádání).
• Vstupenka na večerní raut a občerstvení během konference.

  9 000 Kč

PARTNERSKÉ VARIANTY:

Uvedené ceny jsou bez DPH



OBJEDNÁNÍ PARTNERSTVÍ

Svoji účast, prosím, objednejte e-mailem na jan.janatka@everesta.cz

KONTAKT NA ORGANIZÁTORA

              
Everesta, s.r.o.
Mimoňská 3223, 470 01 Česká Lípa

Kontaktní osoba:
Jan Janatka
tel.: +420 777 038 360
e-mail.: jan.janatka@everesta.cz

Přijetí objednávky Vám obratem potvrdíme e-mailem.
Následně Vám zašleme fakturu na uhrazení účastnického poplatku a další informace.

NA SHLEDANOU NA MIKULÁŠSKÉ KONFERENCI!


