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Vážení přátelé,

dovolte mi, abych Vás jménem organizátorů co nejsrdečněji pozval v termínu 15. – 17. září 2022 
do Brna na odbornou akci, která vznikla sloučením tří tradičních mikrobiologických akcí. Na této 
akci se odborně spojí 29. Kongres Československé společnosti mikrobiologické s 28. Morav-
sko-slovenskými mikrobiologickými dny (MSMD) a 31. Tomáškovými dny mladých mikrobiologů.

Organizace společného zastřešujícího kongresu je výzvou a zároveň příležitostí ke sdílení 
zkušeností, propojování jednotlivých dílčích oborů mikrobiologie a v neposlední řadě rovněž  
k navázání osobních vztahů. Můžeme se tedy setkat v diskuzi nad tématy o různých aspektech 
bakteriologie, mykologie, virologie či parazitologie. A to jak v oblasti lékařské či veterinární mi-
krobiologie, tak v oblasti environmentální a průmyslové mikrobiologie, mikrobiologie potravin, 
vody a prostředí. Věřím, že tato akce přispěje k mezioborové spolupráci a vzájemné inspiraci 
odborníků ze všech oblastí mikrobiologie. Součástí kongresu budou i diskusní panely zaměřené 
na výuku mikrobiologie. Kromě plenárních přednášek, které jsou obsazeny kvalitními přednáše-
jícími ze zahraničí, ale také ze Slovenska a České republiky a přednáškami expertů, dostanou 
prostor i mladí vědečtí pracovníci.

Součástí kongresu bude výstava farmak a medicínské techniky, v rámci které nabízíme možnost 
prezentace produktů jednotlivých firem, za podmínek uvedených v tomto pozvání. 

Těším se na viděnou s Vámi v září v Brně.

prof. MUDr. Filip Růžička, Ph.D.
prezident kongresu

Prezentaci	Vašich	výrobků	nabízíme	za	těchto	podmínek

1. Základní poplatek právnické osoby
 - poplatek zahrnuje minimální výstavní plochu 6 m2 (3 x 2 m), uvedení v seznamu vystavova - 
  telů v oficiálním programu, materiály kongresu, 2 ks vystavovatelských průkazů, občerstvení 

	 •	Základní	výstavní	plocha		 35.000,-	Kč
	 •	Výstavní	plocha	nad	základní	výměru	za	1	m2	 3.000,-	Kč

2.	 Uveřejnění	inzerátu	v	oficiálním	programu	-	sborníku	abstrakt
	 •	Plnobarevný	inzerát		 10.000,-	Kč
  formát A5+5 mm na spad, ve formátu PDF pre press, zaslat do 31. 7. 2022

3.	 Vložení	propagačního	materiálu	do	kongresových	tašek
	 •	1	druh	propagačního	materiálu	 10.000,-	Kč
  rozměr 220 x 300 x 5 mm - 1 ks, zaslat do 31. 8. 2021

4.	Vystavovatelský	průkaz	nad	určený	limit
	 •	1	ks (nákup je umožněn pouze vystavujícím společnostem)	 3.000,-	Kč

Uvedené ceny jsou základní bez DPH.
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NABÍDKA PARTNERSTVÍ

GENERÁLNÍ PARTNER základní	cena	250.000,-	Kč

Generální	partnerství	akce	je	nejprestižnější	formou	přítomnosti	firmy	v	rámci	kon-
gresu.	Umisťuje	firmu	do	velmi	výrazné	a	autoritativní	pozice.

• poskytnutí	výstavní	plochy	do	12	m2	-	umístění	stánku	na	nejvýhodnějším	místě	
• zařazení	30minutového	firemního	sympozia	do	hlavního	programu	kongresu
• zařazení	20sekundového	DVD	spotu	v	přestávkách	kongresu
• inzerce	v	oficiálním	programu	formát	A5	na	výšku
• prezentace	ve	všech	tiskových	materiálech	a	na	webových	stránkách	kongresu
• účast	na	slavnostním	zahájení,	poděkování	při	zakončení	kongresu
• umístění	loga	a	obchodního	jména	firmy	v	čele	jednacího	sálu
• umístění	loga	na	kongresových	taškách
• zařazení	1	druhu	propagačního	materiálu	do	kongresových	tašek

HLAVNÍ PARTNER základní	cena	150.000,-	Kč

•	poskytnutí	výstavní	plochy	do	8	m2	–	umístění	stánku	na	výhodném	místě
•	zařazení	15minutového	firemního	sympozia	do	programu	kongresu
•	inzerce	v	oficiálním	programu	formát	A5	na	výšku
•	logo	ve	všech	tiskových	materiálech	a	na	webových	stránkách	kongresu
•	umístění	loga	a	obchodního	jména	firmy	v	jednacím	sále
•	umístění	loga	na	kongresových	taškách
•	zařazení	1	druhu	propagačního	materiálu	do	kongresových	tašek
•	poděkování	při	zakončení	kongresu

PARTNER základní	cena	75.000,-	Kč

•	poskytnutí	výstavní	plochy	do	6	m2	–	umístění	stánku	na	výhodném	místě
•	zařazení	7minutového	sdělení	do	programu	kongresu
•	inzerce	v	oficiálním	programu	formát	A5	na	výšku
•	logo	ve	všech	tiskových	materiálech	a	na	webových	stránkách	kongresu
•	umístění	loga	a	obchodního	jména	firmy	v	jednacím	sále
•	umístění	loga	na	kongresových	taškách
•	zařazení	1	druhu	propagačního	materiálu	do	kongresových	tašek
•	poděkování	při	zakončení	kongresu

Uvedené ceny jsou základní bez DPH.

Uzávěrka	partnerských	smluv	do	30.	6.	2022



PARTNER	SPOLEČENSKÉHO	VEČERA základní	cena	100.000,-	Kč

• dramaturgie večera dle přání sponzora, verbální upoutávka moderátora
• logo a možnost inzerce v oficiálním programu
• umístění loga v obrazové pozvánce, promítané na konci programových bloků kongresu
• logo na vstupenkách
• umístění loga a obchodního jména firmy v prostoru konání společenského večera
• umístění reklamní výstavky v prostoru konání společenského večera
• zařazení 1 druhu propagačního materiálu do kongresových tašek
• umístění loga na internetových stránkách kongresu

PARTNER	COFFEE	BREAKU	-	1	den	 základní	cena	25.000,-	Kč

• logo ve všech tiskových materiálech kongresu
• umístění loga, resp. vlaječek u rautových stolů s občerstvením
• umístění loga na internetových stránkách kongresu
• zařazení 1 druhu propagačního materiálu do kongresových tašek

Uvedené ceny jsou základní bez DPH.

NABÍDKA PARTNERSTVÍ

www.kongrescssm2022.cz

Pořádající agentura

Produkce	BPP	s.r.o.				Lípa	č.p.	317				763	11	Lípa
tel.:		577	219	803				www.bpp.cz

Bližší	informace	k	základní	účasti	na	doprovodné	výstavě
Produkce	BPP	s.r.o.				Zuzana	Poláchová			sekretariat@bpp.cz				mobil	731	651	348				www.bpp.cz

Bližší	informace	o	možnostech	nabídky	partnerství
Produkce	BPP	s.r.o.				Bořek	Procházka			prochazka@bpp.cz				mobil	603	209	877				www.bpp.cz

Uzávěrka partnerských smluv je 30. 6. 2022, vyplněnou návratku zašlete do 31. 7. 2022


