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Svůj kus zisku z koláče estetické medicíny by se dnes rád ukousl kde 
kdo. Skvělé výsledky ale nejdou vyčarovat po pár minutách semináře, 
jednom workshopu nebo nahodi lou praxí „občas“. Estetická medicína 
si zvyšující se kvalitou a bezpečností postupně získala respekt a důvě-
ru pacientů, za niž jsou ochotni zaplatit. Pokud dnes vídáme zoufale 
ne přirozené výsledky estetických ošetření, je to už ve většině případů 
spíše zvláštními preferencemi pacienta než neu měním ošetřujícího. Jis-
tě to neplatí absolutně a ne každý „specialista“ by měl při svých odbor-
ných schopnostech v práci pokračovat. Ti, kdo nám dělají ostudu, ale 
na náš kon gres nepřijdou a ani nejsou našimi členy. My ostatní bude me 
mít opět šanci načerpat nejnovější poznatky či letité osvědčené postu-
py špiček v našem oboru. Tak ať je další ročník kongresu SELM pro Vás 
odborným i společenským přínosem a seberealizací.

doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., a členové výboru
Společnost estetické a laserové medicíny ČLS JEP
předseda

ÚVOD:
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Úspěch kongresu a jeho širší vzdělávací poslání závisí na part-
nerství. Možnosti pro partnerství jsou uvedeny v  tomto do-
kumentu. Organizátoři kongresu kladou důraz na sladění po-
žadavků – jak na prezentaci vystavovatelů z řad firem, tak na 
odborný vzdělávací program.

Titulární partner
120 000 Kč 
(počet partnerů omezen na jednoho)

• Výstavní plocha 9 m2 v rámci partnerství
• Satelitní symposium v ceně balíčku (45 min včetně přípravy sálu)
• Pozvánka na firemní symposium všem účastníkům formou Newsletteru.

Branding v rámci webu akce
• Umístění loga společnosti s hypertextovým odkazem na webové stránky 

partnera a s údaji o společnosti na webových stránkách akce v dané katego-
rii a profil firmy (200 slov)

Networking
• 8 vystavovatelských registrací v rámci partnerství

Inzerce
• Video prezentace v průběhu přestávek (do 1 minuty, promítání po celou 

dobu konference min 3x denně)
• Jednostránková barevná inzerce ve Finálním programu umístěná na vnější 

zadní straně
• Jednostránková barevná inzerce ve Finálním programu umístěná uvnitř pro-

gramu
• Vložení 3 ks propagačních materiálů do kongresových tašek
• Logo partnera v hlavním sále v dané kategorii
• Logo partnera v konferenčních materiálech
• Umístění loga v Newsletterech zasílaných na databázi účastníků
• Umístění loga v e-mailu zaslaném účastníkům po akci se speciálním podě-

kováním partnerům

Sociální média
• Aktivní propagace partnera prostřednictvím Instagramu
Přednostní výběr dalších možností propagace a brandingu.

PARTNERSKÉ BALÍČKY
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Hlavní partner 70 000 Kč 
• Výstavní plocha 6 m2 v rámci partnerství
Branding v rámci webu akce
• Umístění loga společnosti s hypertextovým odkazem na webové stránky 

partnera a s údaji o společnosti na webových stránkách akce v dané katego-
rii a profil firmy (70 slov)

Networking
• 4 vystavovatelských registrací v rámci partnerství
Inzerce
• Video prezentace v průběhu přestávek (do 20 s, promítání po celou dobu 

konference min 3x denně)
• Jednostránková barevná inzerce ve Finálním programu umístěná na vnitřní straně
• Vložení 2 ks propagačních materiálů do kongresových tašek
• Logo partnera v hlavním sále v dané kategorii
• Logo partnera v konferenčních materiálech
• Umístění loga v Newsletterech zasílaných na databázi účastníků
• Umístění loga v e-mailu zaslaném účastníkům po akci se speciálním podě-

kováním partnerům
Sociální média
• Aktivní propagace partnera prostřednictvím Instagramu

Generální partner 90 000 Kč 
• Výstavní plocha 9 m2 v rámci partnerství

Branding v rámci webu akce
• Umístění loga společnosti s hypertextovým odkazem na webové stránky 

partnera a s údaji o společnosti na webových stránkách akce v dané katego-
rii a profil firmy (150 slov)

Networking
• 6 vystavovatelských registrací v rámci partnerství
Inzerce
• Video prezentace v průběhu přestávek (do 40 s, promítání po celou dobu 

konference min 3x denně)
• Jednostránková barevná inzerce ve Finálním programu umístěná na vnitřní 

zadní straně
• Vložení 2 ks propagačních materiálů do kongresových tašek
• Logo partnera v hlavním sále v dané kategorii
• Logo partnera v konferenčních materiálech
• Umístění loga v Newsletterech zasílaných na databázi účastníků
• Umístění loga v e-mailu zaslaném účastníkům po akci se speciálním podě-

kováním partnerům
Sociální média
• Aktivní propagace partnera prostřednictvím Instagramu
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Výstava
Výstava bude umístěna v blízkosti jednacího  
sálu a kávových přestávek.

Cena za stánek (9 m2 plochy)  50 000 Kč 
• Výstavní prostor 3 x 3 m (pouze plocha +1 stůl + 2 židle)
• 2 vystavovatelské registrace v rámci partnerství 

Cena za stánek (4 m2 plochy) 30 000 Kč
• Výstavní prostor 2 x 2 m (pouze plocha +1 stůl + 2 židle)
• 1 vystavovatelská registrace v rámci partnerství

Satelitní 
symposium 40 000 Kč 

• 45 min včetně přípravy
• Pozvánka na firemní symposium všem účastníkům formou Newsletteru.
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Doplňkové  
partnerské  
možnosti
Partner kongresových tašek  15 000 Kč
• Umístění loga partnera na kongresových taškách
• V případě, že partner dodá vlastní tašky  10 000 Kč

Partner šňůrek ke jmenovkám 10 000 Kč
• Umístění loga partnera (název firmy) na každé šňůrce ke jmenovce
• V případě, že partner dodá vlastní šňůrky  5000 Kč

Partner informačního systému  5 000 Kč
• Umístění loga partnera na informačních cedulích, na označení sálů

Partner přípravny pro řečníky  10 000 Kč
• Umístění loga partnera v místnosti a na spořičích obrazovky počítačů

Partner kongresového setu (blok + propiska) 8 000 Kč
• Umístění loga partnera (název firmy) na bloku a propisce 
• V případě, že partner dodá vlastní set 4 000 Kč

VKLAD MATERIÁLŮ  
DO KONGRESOVÉ TAŠKY  3 000 Kč
Předání materiálů partnera účastníkům kongresu u registrace  
(zkompletované materiály dodá odběratel)
• V případě dodání vzorku produktu  6 000 Kč

INZERCE  5 000 Kč
• Finální program - celobarevná strana uvnitř programu 



Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

Máte-li zájem účastnit se jako partner či vystavovatel, 
prosíme neváhejte nás kontaktovat.

Romana Kluková
Projektová manažerka 
GUARANT International spol. s r.o.
Tel.: +420 725 909 363
E-mail: klukova@guarant.cz

Sledujte nás i na webu: 
www.kongres-esteticke-mediciny.cz
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