


Vážení obchodní přátelé
dovolujeme si Vám nabídnout možnost aktivní účasti na XIX. kongresu České ortodontické společnosti, který se uskuteční 
ve dnech 4. – 6. října 2018 v Zámecké jízdárně v Českém Krumlově

Hlavními tématy kongresu budou:
Retinované zuby
Léčba II. tříd

K zajímavému programu kongresu přispějí přední odborníci z oboru a to jak ze zahraničí,
tak z České republiky:

Adrian Becker
Stella Chaushu
Alberto Caprioglio
Cesare Luzi
Skander Ellouze

Morten G. Laursen
Ivo Marek
Pavlína Černochová
Jiří Krug
René Foltán 

Ivo Marek
Pavlína Černochová
Jiří Krug
René Foltán
aj.

V následujícím materiálu naleznete řadu možností na propagaci Vaší společnosti v rámci tohoto kongresu. Věříme, že se 
Vám podaří oslovit velké množství cílových zákazníků, kteří pro Vás budouznamenat nové obchodní příležitosti.

Budeme potěšeni, pokud se stanete partnerem kongresu.



OBECNÉ INFORMACE HLAVNÍ TÉMATA
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MUDr. Ladislav Bernát, Ph.D.
e-mail: president@kongrescos.cz

VĚDECKÝ SEKRETARIÁT
MUDr. Hana Böhmová
e-mail: abstract@kongrescos.cz

JEDNACÍ JAZYK
Čeština, angličtina
(simultánní tlumočení)

ORGANIZAČNÍ SEKRETARIÁT
GUARANT International spol. s r.o.
Jitka Puldová
Na Pankráci 17
140 21 Praha 4
Česká republika
tel.: +420 284 001 444
fax: +420 284 001 448
e-mail: cos2018@guarant.cz

PREZIDENT

Retinované zuby
Léčba II. třídZámecká jízdárna

K Zámecké zahradě
381 01 Český krumlov
České Republika
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Stella Chaushu

3D technologie 
Mezioborová spolupráce
Management a marketing praxe

Aparáty pro II. třídu
3D technologie

Gala Večer

Uvítací přípitek
Společenský večer pro otodontické
asistentky a zubní techniky

Zámecká jízdárna

Zámecká jízdárna (výstavní prostory)

KONGRESOVÝ KURS

HLAVNÍ PŘEDNÁŠEJÍCÍ

SEKCE PRO ORTODONTICKÉ
ASISTENTKY

POSTEROVÁ SEKCE

SPOLEČENSKÝ PROGRAM

VÝSTAVA FIREM

SEKCE PRO ZUBNÍ 
TECHNIKY



HLAVNÍ PARTNERSKÁ POZICE

GENERÁLNÍ PARTNER 400 000 Kč

• Jediný generální partner
• Poskytnutí výstavní plochy 25 m   ve foyer jízdárny
• Generální partner má prioritu ve výběru umístění výstavní plochy
• 3 účastnické registrace
• 6 vystavovatelských registrací (zahrnují vstup na výstavu, uvítací přípitek a kávové přestávky)
• Poskytnutí dvou vnitřních stran pro inzerci ve finálním programu
• Poskytnutí zadní strany programu pro inzerci
• Vložení propagačních materiálů generálního partnera do kongresových tašek
• Prezentace loga generálního partnera ve všech kongresových publikacích v kategorii generální partner
• Umístění loga firmy v kategorii generální partner na webových stránkách akce (odkazem na webové stránky partnera)
• Umístění aktivního banneru generálního partnera po dobu 1 roku od podpisu smlouvy
• na stránkách ČOS
• Umístění loga v hlavním kongresovém sále – logo připraví společnost GUARANT
• Umístění loga generálního partnera na všech jmenovkách
• Možnost dodat vlastní firemní kongresové tašky
• Možnost dodat bloky a tužky – Partner kongresového setu
• Možnost dodat vlastní firemní šňůrky
• Poděkování generálnímu partnerovi v rámci slavnostního zahájení kongresu a během Gala večera.

2

Pokud generálním partnerem kongresu ČOS bude nadnárodní firma, má možnost spojit se s jedním
národním distributorem svých produktů a uhradit sponzorskou částku společně.



HLAVNÍ PARTNERSKÁ POZICE

SYSTÉM PRIORIT

HLAVNÍ PARTNER 200 000 Kč

PARTNER 100 000 Kč

2• Poskytnutí výstavní plochy 10 m   ve výstavních prostorách
• Následně po generálním a hlavním partnerovi má partner prioritu ve výběru výstavní plochy
• Poskytnutí jedné strany pro inzerci ve finálním programu.
• Umístění loga v hlavním kongresovém sále – logo připraví společnost GUARANT
• Prezentace loga partnera ve všech kongresových publikacích v kategorii partner
• 2 účastnické registrace
• 2 vystavovatelské registrace (zahrnují vstup na výstavu, uvítací přípitek a kávové přestávky)
• Umístění loga firmy v kategorii partner na webových stránkách akce
• Vložení jednoho propagačního materiálu do kongresových tašek o max. rozsahu 1 strany
• Poděkování partnerovi v rámci slavnostního zahájení kongresu a během Gala večera

PRIORITY PRO VÝBĚR VÝSTAVNÍ PLOCHY BUDOU STANOVENY DLE NÁSLEDUJÍCÍCH KRITÉRIÍ:

1. partnerství vyšší úrovně dává priority před níže postavenými partnery
2. dřívější přihlášení partnera dává prioritu před stejně postavenými partnery, ale později přihlášenými
3. čas potvrzení partnerské smlouvy a velikost stánku vystavovatele – dle prostorových možností

Kterákoli firma může podpořit autory nejlepších atestačních prací za uplynulé období.
Tyto dary ale nespadají do partnerských možností kongresu.
V partnerském či vystavovatelském balíčku nelze spojovat firmy do jedné kategorie, každá kategorie
obsahuje pouze jednoho zájemce s propagací jednoho loga společnosti

• 
• Následně po generálním partnerovi má hlavní partner prioritu ve výběru výstavní plochy
• 2 účastnické registrace
• 3 vystavovatelské registrace (zahrnují vstup na výstavu, uvítací přípitek a kávové přestávky)
• Poskytnutí jedné strany pro inzerci ve finálním programu
• Vložení jednoho propagačního materiálu do kongresových tašek o max. rozsahu 2 stran
• Umístění loga v hlavním kongresovém sále – logo připraví společnost GUARANT
• Prezentace loga hlavního partnera ve všech kongresových publikacích v kategorii hlavní partner
• Umístění loga firmy v kategorii hlavní partner na webových stránkách akce
• Poděkování hlavnímu partnerovi v rámci slavnostního zahájení kongresu a během Gala večera

2Poskytnutí výstavní plochy 20 m  ve foyer jízdárny



PARTNER GALA VEČERA 50 000 Kč
Poděkování v průběhu večera

• Umístění loga partnera na vstupenkách
• Poskytnutí 2 vstupenek zdarma

PARTNER SPOLEČENSKÉHO VEČERA
PRO ORTODONTICKÉ ASISTENTKY A ZUBNÍ TECHNIKY 20 000 Kč
• Umístění loga partnera v prostorách společenského večera
• 2 vstupenky zdarma

PARTNER SEKCE PRO ORTODONTICKÉ ASISTENTKY 25 000 Kč
• Umístění loga partnera v sále
• Umístění loga partnera ve Finálním programu v sekci ortodontických asistentek

PARTNER SEKCE ZUBNÍCH TECHNIKŮ 20 000 Kč
• Umístění loga partnera v sále
• Umístění loga partnera ve Finálním programu v sekci zubních techniků

PARTNER ABSTRAKT NA USB 20 000 Kč
• Umístění loga ve sborníku abstrakt
• Umístění prezentace partnera v pdf ve sborníku abstrakt

PARTNER E-POSTERŮ 20 000 Kč
• Umístění loga partnera na obrazovce E-kiosků
• Umístění loga partnera ve sborníku v sekci posterů

PARTNER KONGRESOVÉHO SETU (BLOK + TUŽKA)* 20 000 Kč
Partner dodá bloky a tužky se svým jménem, které budou vloženy do kongresových tašek

PARTNER WEBOVÝCH STRÁNEK 30 000 Kč
• Umístění loga partnera na webu
• Poděkování partnerovi v pauzách odborného programu

PARTNER ON-LINE APLIKACE - Partner uhradí cenu vývoje
• Umístění loga partnera v prostoru registrace
• 2 vstupenky zdarma na Prezidentský večer

ODBORNÝ PROPAGAČNÍ SEMINÁŘ O DÉLCE 30 MINUT 20 000 Kč
• V době kávových a obědových přestávek

PARTNER OBĚDA (PLATÍ PRO 1 DEN) 25 000 Kč
• Umístění loga partnera na obědovém lístku

PARTNER KÁVOVÝCH PŘESTÁVEK** 30 000 Kč
• Umístění loga partnera na výdejních stolcích

• 

DOPLŇKOVÉ PARTNERSKÉ POZICE

* k dispozici, pokud prioritně nezvolí generální partner, **k dispozici, pokud prioritně nezvolí hlavní partner



INZERCE A VÝSTAVA

KONTAKT PRO SPONZORING A VÝSTAVU

FINÁLNÍ PROGRAM
Barevná strana uvnitř: 5 000 Kč
Druhá a předposlední strana: 7 000 Kč

VKLAD DO KONGRESOVÝCH TAŠEK
Partner dodá svůj propagační leták, který bude vložen do kongresových tašek: 10 000 KČ

REKLAMA 
Umístění banneru, 1 místo: 10 000 Kč

VÝSTAVNÍ PLOCHA
2 Cena za 4 m  výstavní plochy: 30 000 Kč

2Cena za každý další m   výstavní ploch: 7 000 Kč

Cena zahrnuje plochu, stůl, 2 židle a 2 vystavovatelské registrace.
Dokoupení další vystavovatelské jmenovky: 2 000 Kč

V případě, že se společnost ČOS stane plátcem DPH, budou ceny navýšeny o zákonnou výši DPH.
Další informace týkající se kongresu naleznete na internetových stránkách www.kongrescos.cz

Máte-li zájem účastnit se jako partner či vystavovatel, prosíme o zaslání písemné objednávky případně nás 
neváhejte kontaktovat pro individuální nabídku.

GUARANT International spol. s r.o.
Jindra Dudová
Na Pankráci 17, 140 21 Praha 4
Mobil: +420 602 294 767
Fax: + 420 284 001 448
e-mail: dudova@guarant.cz
www.guarant.cz


