Management ordinace PLDD
CENÍK
Cyklus konferencí je primárně určen PLDD.
Cílem vzdělávacího programu je prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí,
dovedností a kompetencí lékařů se zaměřením na komunikaci.
Konference jsou zapsány do registru akcí celoživotního vzdělávání PLDD
dle vzdělávacího řádu SPLDD ČR
Odborný garant: MUDr. Ilona Hülleová
Pořadatel akce: SPLDD ČR
Termíny a lokace:
25. 11. 2017, Ostrava, Clarion Congress Hotel
13. 1. 2018, Brno, Hotel Holiday Inn
20. 1. 2018, Praha, Top Hotel Praha
27. 1. 2018, Hradec Králové, Hotel Tereziánský Dvůr
Předpokládáný počet účastníků: 350
Registrační popltaky: Č
 len SPLDD ČR, OSPDL ČLS JEP = 500 Kč
Nečlen SPLDD ČR, OSPDL ČLS JEP = 1000 Kč
Platba na místě člen 700 Kč, nečlen 1200 Kč

Organizační zajištění: Pharma News s.r.o., Jakobiho 326, Praha 10
Kontakt: Jana Jokešová, tel.: 604 268 259, e-mail: jana.jokesova@pharmanews.cz

Hlavní partner = 115 000 Kč bez DPH

• 1 x odborné sdělení / přednášky
• umístění loga v hlavním sále
• založení POS materiálu v hlavním sále
• uvedení loga ve webové aplikaci kongresu
• distribuce POS materiálů účastníkům / založení do hlavního sálu
• výběr umístění stánku (konstrukce 4x3) v předsálí
• účast na kongresu pro 4 zástupce firmy (další osoby 600 Kč/1den bez DPH)
- zástupci společností mají zajištěné stravování a pitný režim
- v ceně není zahrnuto parkování, ubytování

Partner = 80 000 Kč bez DPH
• 1 x odborné sdělení / přednášky
• umístění loga v hlavním sále
• založení POS materiálu v hlavním sále
• uvedení loga ve webové aplikaci kongresu
• distribuce POS materiálů účastníkům / založení do hlavního sálu
• výběr umístění stánku (konstrukce 3x2) v předsálí
• účast na kongresu pro 4 zástupce firmy (další osoby 600 Kč/1den bez DPH)
- zástupci společností mají zajištěné stravování a pitný režim
- v ceně není zahrnuto parkování, ubytování

