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ÚVODNÍ SLOVO
Vážené dámy a pánové, vážení partneři a vystavovatelé,
dovolujeme si Vás po delší době způsobené protinákazovými opatřeními pozvat na 29. výroční konferenci 
ČAVLMZ, která se letos bude odehrávat ve skromnějším měřítku mimo velká centra, ale za to v reálu a to v 
Hotelu ATOM v Třebíči, v sobotu 6.11. 2021.

Předpokládáme, že se těšíte na osobní kontakt se svými zákazníky tak, jako se my těšíme na setkání a po-
povídání s vámi, kolegyněmi a kolegy a i na živé přednášky a společenský večer. Po všech těch měsících 
lockdownů, karantén, videokonferencí a webinářů to všichni pociťujeme jako fyziologickou nutnost.

Věříme, že tato naše 29. konference bude již počátkem normální doby a že si pak v roce 2022 všechny 
restrikce vynahradíme na 30. Výroční konferenci ČAVLMZ, která bude zároveň 27. FECAVA Eurokongresem 
a odehraje se 8.-11.6. 2022 v KCP Praha.

Srdečně vás tedy zveme jak letos do Třebíče, tak příští rok do KCP v Praze. 

Na setkání se těší
Za organizační výbor VK

Miloš Urban
Prezident ČAVLMZ
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NABÍDKA PRO PARTNERY

PLATINOVÝ Partner 70 000 CZK
• Výstavní plocha o velikosti 20 m2. K ploše náleží 4 vystavovatelské registrace zdarma
• Možnost přednostního výběru plochy na výstavě.
• 1. priorita ve výběru umístění loga partnera na konferenční tašce/ šňůrce, jmenovce. Termín - do 30. 6. 2021
• Možnost konání obědového satelitního symposia s 50% slevou (exkluzivní = pouze 1 sympozium, 1. priorita ve vý-

běru)
• Logo partnera na pódiu ve všech zasedacích místnostech (logo/banner dodá partner)
• Banner s logem partnera v registrační oblasti (ne exkluzivní, umístěný na jednom banneru spolu s oficiálním logem 

konference a logy dalších partnerů v příslušné kategorii)
• Logo partnera zobrazené na plátně v zasedacích místnostech před začátkem přednášek a během přestávek
• Logo partnera umístěné na webových stránkách v dané kategorii
• Logo partnera umístěné ve finálním programu. Finální program bude ke stažení pouze na webových stránkách, ale 

bude předem zaslaný všem účastníkům emailem před zahájením konference v PDF. Dodání inzerce partnerem – do 
10. 10. 2021

• Informace o partnerovi v rozsahu 150 slov na webových stránkách a ve finálním PDF programu
• 3 vklady inzerce do konferenční tašky/desek účastníkům 
• 2 vnitřní celostránkové inzerce ve finálním PDF programu  

• 3 premium vystavovatelské registrace navíc

ZLATÝ Partner 50 000 CZK
• Výstavní plocha o velikosti 12 m2. K ploše náleží 3 vystavovatelské registrace zdarma
• Možnost přednostního výběru plochy na výstavě (ihned po platinovém partnerovi).
• 2. priorita ve výběru umístění loga partnera na kongresové tašce/ šňůrce, jmenovce. Termín - do 31. 7. 2021
• Možnost konání obědového satelitního symposia s 25% slevou (exkluzivní = pouze 1 sympozium, 2. priorita ve výběru 

po zlatém partnerovi)
• Logo partnera na hlavním pódiu v hlavní zasedací místnosti (logo/banner dodá partner)
• Banner s logem partnera v registrační oblasti (ne exkluzivní, umístěný na jednom banneru spolu s oficiálním logem 

konference a logy dalších partnerů v příslušné kategorii)
• Logo partnera zobrazené na plátně v zasedacích místnostech před začátkem přednášek a během přestávek
• Logo partnera umístěné na webových stránkách v dané kategorii
• Logo partnera umístěné ve finálním programu. Finální program bude ke stažení pouze na webových stránkách, ale 

bude předem zaslaný všem účastníkům emailem před zahájením konference v PDF. Dodání inzerce partnerem – do 
10. 10. 2021

• Informace o partnerovi v rozsahu 90 slov na webových stránkách a ve finálním PDF programu
• 2 vklady inzerce do konferenční tašky/desek účastníkům  
• 1 vnitřní celostránková inzerce ve finálním PDF programu  
• 2 premium vystavovatelské registrace navíc
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STŘÍBRNÝ Partner 35 000 CZK
• Výstavní plocha o velikosti 9 m2. K ploše náleží 2 vystavovatelské registrace zdarma
• Možnost přednostního výběru plochy na výstavě (po platinovém a zlatém partnerovi).
• 3. priorita ve výběru umístění loga partnera na konferenční tašce/ šňůrce, jmenovce. Termín - do 31. 8. 2021
• Možnost konání obědového satelitního symposia s 10 % slevou (exkluzivní = pouze 1 sympozium, 3. priorita ve výbě-

ru po platinovém a zlatém partnerovi)
• Banner s logem partnera v registrační oblasti (ne exkluzivní, umístěný na jednom banneru spolu s oficiálním logem 

konference a logy dalších partnerů v příslušné kategorii)
• Logo partnera zobrazené na plátně v zasedacích místnostech před začátkem přednášek a během přestávek
• Logo partnera umístěné na webových stránkách v dané kategorii
• Logo partnera umístěné ve finálním programu. Finální program bude ke stažení pouze na webových stránkách, ale 

bude předem zaslaný všem účastníkům emailem před zahájením konference v PDF. Dodání inzerce partnerem – do 
10. 10. 2021

• Informace o partnerovi v rozsahu 50 slov na webových stránkách a ve finálním PDF programu
• 1 vklad inzerce do konferenční tašky/desek účastníkům
• 1 vnitřní inzerce ve finálním PDF programu – půl stránky
• 1 premium vystavovatelská registrace navíc

BRONZOVÝ Partner 25 000 CZK
• Výstavní stánek o velikosti 6 m2. K ploše náleží 2 vystavovatelské registrace zdarma
• Možnost přednostního výběru plochy na výstavě (po platinovém, zlatém a stříbrném partnerovi).
• Banner s logem partnera v registrační oblasti (ne exkluzivní, umístěný na jednom banneru spolu s oficiálním logem 

konference a logy dalších partnerů v příslušné kategorii)
• Logo partnera zobrazené na plátně v zasedacích místnostech před začátkem přednášek a během přestávek
• Logo partnera umístěné na webových stránkách v dané kategorii
• Logo partnera umístěné ve finálním programu. Finální program bude ke stažení pouze na webových stránkách, ale 

bude předem zaslaný všem účastníkům emailem před zahájením konference v PDF. 
• Informace o partnerovi v rozsahu 30 slov na webových stránkách a ve finálním PDF programu
• 1 vklad inzerce do konferenčních tašek/desek účastníkům
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VÝSTAVA
Každý partner a vystavovatel bude kontaktován určeným koordinátorem, který po dokončení objednávky 
poskytne vystavovatelský manuál s technickými a organizačními informacemi a podmínkami výstavy. Manuál 
bude k dispozici v září 2021.

Premium vystavovatelské registrace (pouze pro Partnery) umožňují přístup k odbornému programu.

Základní výstavní plocha  15 000 CZK
ZÁKLADNÍ VÝSTAVNÍ PLOCHA ZAHRNUJE: 
• minimální výstavní plocha rozměr 2m x 2m
• 1 vystavovatelská registrace
• 1 stůl a 2 židle
• 1 konferenční taška/desky se všemi materiály
• asistenční služby koordinátorky výstavy
• Napájecí jednotka (elektřina) 

 Další výstavní m²  3 700 CZK

Dodatečná vystavovatelská registrace 1 200 CZK
• Neumožňuje přístup k odbornému programu
• Maximální možný počet dokoupených registrací: 4

Včasná uzávěrka přihlášek pro vystavovatele 31. 7. 2021

Finální uzávěrka přihlášek pro vystavovatele 31. 8. 2021

Banner v prostoru výstavy 2000 CZK/ m2/den
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FIREMNÍ PREZENTACE 
A SPOLEČENSKÉ UDÁLOSTI

Satelitní symposium 18 000 CZK
EXKLUZIVNÍ – POUZE PRO PARTNERY
• Možnost uspořádat obědové symposium v délce 30 minut v době mimo odborný program na vybrané téma, za úče-

lem prezentace své práce nebo produktů (čas bude upřesněn v návaznosti na odborný program)
• Program a téma symposia podléhá schválení Organizačního výboru a musí být partnerem poskytnuty nejpozději do 

31. 7. 2021
• V ceně symposia je zahrnutý pronájem konferenční místnosti včetně základního technického vybavení
• Zaslání pozvánky emailem na všechny předregistrované účastníky (jako součást informačního emailu organizátora)
• Doporučujeme přidání obědových balíčků nebo jiného občerstvení pro účastníky
• Přednáška bude zobrazena v harmonogramu hlavního programu na webových stránkách
• Přednostní výběr pro partnery v tomto pořadí (platinový, zlatý, stříbrný)

Oběd 9 000 CZK/den
• Logo Partnera prezentováno v době obědové přestávky
• Možnost dodat zboží s logem partnera (např. ubrousky, cukr atd.)

Kávová přestávka    6 000 CZK/1 kávovou přestávku 
• Logo Partnera prezentováno v době kávové přestávky
• Možnost dodat zboží s logem partnera (např. ubrousky, cukr atd.) 

Partner Společenského večera 20 000 CZK
• Společenský večer pořádaný v místě konání konference ve společenském duchu s hudbou k poslechu a tanci
• Logo partnera umístěné na pozvánkách
• Logo partnera umístěné v prostorách konání večera (logo/banner dodá partner)
• Logo partnera umístěné na webových stránkách v dané kategorii
• Krátký 5 min projev zástupce společnosti

INZERCE
Inzerce ve Finálním programu
• Tištěný kapesní program (obsahuje pouze programový přehled), který účastníci obdrží v konferenční tašce/deskách
• dodání inzerce partnerem podmíněno datem - dodání do 10. 10. 2021 v případě pozdního dodání inzerce nevzniká 

nárok na slevu a inzerce bude pouze ve finálním programu v PDF

Vnitřní strana tištěného kapesního programu nebo PDF programu 4 500 CZK
Zadní strana tištěného kapesního programu nebo PDF programu 5 500 CZK
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KONFERENČNÍ PŘEDMĚTY
Vklad do tašky/desek - reklamní či dárkový předmět účastníkům 6 000 CZK
• Vklad reklamního či jiného předmětu do konferenční tašky/desek, kterou obdrží účastníci při registraci  
• Předpokládaný počet 300 ks (bude upřesněno později)
• Velikost max 20 x 20 x 5cm, maximální hmotnost 250 g
• Dodání produktů na určenou adresu - termín a adresa bude upřesněna, do 30.10. 2021
• Počet předmětů omezen pro prvních 6 partnerů

Vklad do tašky/desek - leták 2 800 CZK
• Vklad do konferenční tašky/desek kterou obdrží účastníci při registraci  
• Leták nebo brožura, velikost max A4
• Dodání produktů na určenou adresu - termín a adresa bude upřesněna, do 30.10. 2021

Tašky/desky – exkluzivní, pouze pro partnery 15 000 CZK
(50% SLEVA V PŘÍPADĚ DODÁNÍ OD PARTNERA)
• Logo Partnera uvedeno na tašce společně s oficiálním logem konference (v případě dodání tašky partnerem nebude 

na tašce logo konference)
• Tašky budou předány účastníkům před zahájením konference při registraci  

Šňůrky na jmenovky – exkluzivní, pouze pro partnery 12 000 CZK
(50% SLEVA V PŘÍPADĚ DODÁNÍ OD PARTNERA)
• Logo Partnera uvedeno na šňůrce 
• Šňůrky budou předány účastníkům před zahájením konference při registraci  

Jmenovky – exkluzivní, pouze pro partnery 10 000 CZK
• Logo Partnera uvedeno na jmenovce společně s oficiálním logem konference
• Jmenovky budou předány účastníkům před zahájením konference při registraci  

Zápisníky/Bloky 5 000 CZK
(50% SLEVA V PŘÍPADĚ DODÁNÍ OD PARTNERA)
• Logo Partnera uvedeno na zápisnících/ blocích
• Všichni delegáti obdrží zápisníky/bloky při registraci v konferenční tašce/deskách

Propisky 4 000 CZK
(50% SLEVA V PŘÍPADĚ DODÁNÍ OD PARTNERA)
• Logo Partnera uvedeno na propiskách
• Všichni delegáti obdrží propisku při registraci v konferenční tašce/deskách

Antibakteriální gel 6 000 CZK
(50% SLEVA V PŘÍPADĚ DODÁNÍ OD PARTNERA)
• Logo Partnera uvedeno na každém antibakteriálním gelu – pouze v případě dodání gelu partnerem
• Všichni delegáti obdrží gel při registraci v konferenční tašce/deskách
• Logo Partnera uvedeno na stojanech s antibakteriálním gelem – v případě, že partner nezajistí a nedodá gely sám



KONTAKT
Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH. 

Máte-li zájem účastnit se jako partner či vystavovatel,  
prosíme o zaslání písemné objednávky nebo smlouvy. 

Neváhejte nás kontaktovat pro individuální nabídku, rádi vám vyjdeme vstříc. 

Denisa Svátková
Industry Liaison Officer

GUARANT International spol. s r.o. 

Tel.: +420 284 001 444 

E-mail: svatkova@guarant.cz 


