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Vážení přátelé a partneři české revmatologie, 
 
jménem ředitelství revmatologického ústavu si Vás dovoluji pozvat k účasti na Předvánočním semináři 
Revmatologického ústavu Praha, který se bude konat 12. prosince 2022 v prostorách restaurace Rosmarina, 
ul. Vltavanů, Praha 4 – Belárie. 
 
Věřím, že přijmete naše pozvání a stanete se jedním z partnerů a využijete možnost účasti a také prezentace. 
 
Děkuji za Vaši podporu a těším se na Vaši účast a na osobní setkání. 
 
S úctou, 
 
prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. 
ředitel Revmatologického ústavu Praha 
 
 
 
ODBORNÁ ČÁST SEMINÁŘE: 
 
• Obtížně léčitelná RA (difficult to treat RA) 
   prof. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D. 
 
• Komplexní léčba SpA 
   prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. 
 
• Imunitně zprostředkované myositidy 
   prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc.  
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NABÍDKA PARTNERSTVÍ – Předvánoční seminář RÚ Praha 2022 
 
 
HLAVNÍ PARTNER Cena: 20.000 Kč 
 
Hlavní partner semináře přispívá na zajištění a přípravu odborného programu semináře a získává následující 
reciproční reklamní plnění: 
 
Prezentace partnera v odborné části semináře: 
§ Zařazení reklamního spotu partnera do inzertní smyčky v rámci projekce v prostorách semináře 

(parametry: délka 15 sekund, formát ppt slide/animace, bez zvuku, full HD, 16:9). 
 
Prezentace na webových stránkách semináře: 
§ Dynamický reklamní banner na webových stránkách semináře (parametry: 468 x 60 pixelů, 20 kB) 

s proklikem na webové stránky partnera. 
Obsah reklamního sdělení nesmí být v rozporu s platnými zákony o reklamě zaměřené na odbornou 
veřejnost. 

§ Zveřejnění pozice na webových stránkách semináře.  
 
Bezplatné registrace: 
§ 2x bezplatná registrace pro zástupce hlavního partnera semináře. 

 
 
PARTNER Cena: 15.000 Kč 
 
Partner semináře přispívá na zajištění a přípravu odborného programu semináře a získává následující 
reciproční reklamní plnění: 
 
Prezentace partnera v odborné části semináře: 
§ Zařazení loga partnera do inzertní smyčky v rámci projekce v prostorách semináře (parametry: délka 5 

sekund, full HD, 16:9). 
 

Prezentace na webových stránkách semináře: 
§ Statický reklamní banner na webových stránkách semináře (parametry: 468 x 60 pixelů, 20 kB) s proklikem 

na webové stránky partnera. 
Obsah reklamního sdělení nesmí být v rozporu s platnými zákony o reklamě zaměřené na odbornou 
veřejnost. 

§ Zveřejnění pozice na webových stránkách semináře. 
 
Bezplatné registrace: 
§ 1x bezplatná registrace pro zástupce partnera semináře. 
 
 
 
Ceny nabídky partnerství jsou uvedeny bez DPH. 
 
Na všechny formy partnerské spolupráce se vztahují všeobecné obchodní podmínky Pořadatele, nebude-li 
následně mezi smluvními stranami dohodnuto výslovně jinak. 
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Koordinátor pro partnery (farmaceutické společnosti):  
Lucie Vitásek 
Tel.: +420 606 733 489, lucie.vitasek@congressprague.cz 
Congress Prague, s.r.o., Na Celné 826/8, 150 00 Prague 5, www.congressprague.cz 

 


