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         v Praze, 25. 3. 2020    

Vážené dámy, vážení pánové,  

výbor České společnosti klinické biochemie se rozhodl v roce 2021 uspořádat 50. celostátní sjezd 

biochemických laborantů BIOLAB 2020 v Praze, ve FN Motol, ve dnech 16. – 18. 5. 2021. Při této 

příležitosti bychom Vás velmi rádi pozvali k prezentaci firem. Průběžně Vás budeme informovat 

také na webových stránkách: www.biolab2020.cz 

Organizační výbor se rozhodl udělit zúčastněným firmám a partnerům sjezdu následující tituly:  

GENERÁLNÍ PARTNER SJEZDU / 85 000 Kč + DPH 21%                                                                                                      

firma obdrží 1 stránku A5 barevné inzerce v programu, logo firmy v jednacím sále, logo na taškách, 

na webu a v programu, pronájem výstavní plochy (10 m2), možnost výběru umístění stánku, 

občerstvení během přestávek, 4 volné registrace, distribuce materiálů v taškách  

HLAVNÍ PARTNER SJEZDU / 65 000 Kč + DPH 21%                                                                                                                                   

firma obdrží 1 stránku A5 barevné inzerce v programu, logo na jmenovkách delegátů, na webu                          

a v programu, logo v jednacím sále, pronájem výstavní plochy (8 m2), možnost výběru umístění 

stánku, občerstvení během přestávek, 3 volné registrace, distribuce materiálů v taškách 

PARTNER SJEZDU / 37 000 Kč + DPH 21%                                                                                                                       

firma obdrží 1 stránku barevné inzerce v programu, logo na webu a v programu, pronájem 

výstavní plochy (6 m2), občerstvení během přestávek, 2 volné registrace 

VYSTAVOVATEL / 26 000 Kč + DPH 21%                                                                                                                       

pronájem výstavní plochy (4 m2), logo na webu a v programu, občerstvení během přestávek,          

1 volná registrace 

___________________________________________________________________________  

Dotazy o výstavě a sponzoringu směrujte na organizační sekretariát (Monika Šenderová, 

senderova@cbttravel.cz, mobil: 723 035 367).  

V případě Vašeho zájmu o účast na sjezdu v jakékoli formě vyplňte laskavě přiloženou „Přihlášku 

pro firmy“  a zašlete na níže uvedenou adresu nejpozději do 1. března 2021. 

Na Vaši účast se těší 

 

Mgr. Martina Bunešová, MBA                   prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.                                                                                              

předsedkyně sekce biochemických laborantů  předseda České společnosti klinické biochemie        

______________________________________________________________________________________ 
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Vyplňte a zašlete na adresu sekretariátu do 1. BŘEZNA 2021 

 

P Ř I H L Á Š K A    P R O    F I R M Y 

 

Název firmy_____________________________________________________________________ 

Fakturační adresa ________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________   

IČO ____________________________________ DIČ ____________________________________  

Kontaktní osoba (vč. mobilu) _______________________________________________________ 

Tel. ____________________________________ Mobil  _________________________________  

E-mail _________________________________________________________________________ 

 

GENERÁLNÍ PARTNER SJEZDU (10 m2, 85 000 Kč)       Kč _______________________  

HLAVNÍ PARTNER SJEZDU (8 m2, 65 000 Kč)         Kč _______________________  

PARTNER SJEZDU (6 m2, 37 000 Kč)           Kč _______________________  

VYSTAVOVATEL (4 m2, 26 000 Kč)     Kč _______________________ 

 

Objednáváme distribuci propagačních materiálů při registraci                                                                                               

(4 000 Kč, generální, hlavní partner mají zahrnuto v ceně)          Kč _______________________  

Objednáváme barevnou inzerci v programu A5                                                                                                                

(9 000 Kč, generální a hlavní partner mají zahrnuto v ceně)             Kč _______________________   

 _______________________________________________________________________________    

PLATBA CELKEM                    Kč _______________________  

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21% 

 

Datum:         Podpis: 
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