
55. Nitrianske
lekárske dni

3. - 4. Novembra 2022

Divadlo Andreja Bagara
Svätoplukovo námestie 4, Nitra

Vážení priatelia a partneri,

Ako usporiadateľ kongresu pripravovaného pod záštitou Slovenskej lekárskej
spoločnosti, Spolku lekárov Ponitria, Fakultnej nemocnice Nitra, Univerzity Konštantína
Filozofa v Nitre, Špecializovanej nemocnice sv. Svorada Zobor, Kardiocentra Nitra s.r.o.,
Jessenius diagnostického centra a.s. si Vás dovoľujeme pozvať  a osloviť  Vás s ponukou
možnosti partnerskej účasti a prezentácie na kongrese v rámci 55. Nitrianskych
lekárskych dní.

Nitrianske lekárske dni sa budú konať v termíne 3. – 4. novembra 2022 v Nitre, v Divadle
Andreja Bagara.

Sekcie budú prebiehať chronologicky. Kongres zahŕňa komplexné medicínske témy
týkajúce sa  lekárov, sestier, študentov, odborných zdravotníckych pracovníkov a
vedeckých pracovníkov, ale aj firemné prezentácie, pričom väčšina tém bude diskutovaná
na spoločných sekciách lekárov, sestier a zdravotníckych pracovníkov.

Veríme, že radi prijmete naše pozvanie a tešíme sa na Vašu účasť a stretnutie v Nitre.

MUDr. Marián Bakoš, PhD., MPH
Predseda Spolku ponitrianskych lekárov
hlavný koordinátor odborného programu 

MUDr. Katarína Galková, PhD.
Vedecký sekretár Spolku ponitrianskych lekárov
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GENERÁLNY PARTNER

DIAMANTOVÝ PARTNER

ZLATÝ PARTNER

HLAVNÝ PARTNER

MEDIÁLNY PARTNER

PARTNER

PONUKA PARTNERSTVA 
55. NITRIANSKE LEKÁRSKE DNI
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GENERÁLNY PARTNER

CENA:  6000 EUR
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Výstavná plocha: Výstavná plocha 12 m2 v rámci sprievodnej výstavy kongresu.
Príslušenstvo: 2x stôl, 4x stolička (el. energia je v cene výstavnej plochy).

Vyhradený čas 30 minút. 
V prípade nutnosti zaistenia špecifického technického vybavenia nad rámec bežného
technického zabezpečenia kongresu je potrebné kontaktovať  technický úsek Divadla
Andreja Bagara na tel: 0903 401 311
Rozhodnutie o zaradení firemného satelitného sympózia do programu patrí
koordinátorovi odborného programu kongresu.

Umiestnenie 2 ks reklamného banneru/rollupu (max. rozmer: šírka 100 cm, výška 200
cm). 
Zaradenie reklamného spotu partnera do inzertnej slučky v rámci projekcie v
konferenčnej sále (parametre: dĺžka 30 sekúnd, formát ppt slide/animácie, bez zvuku,
full HD, 16:9).

Umiestnené logo firmy na hlavnej webovej stránke kongresu. 
Zverejnenie pozície na webových stránkach kongresu.

Generálny partner kongresu prispieva na zabezpečenie a prípravu odborného programu
kongresu a získava nasledujúce recipročné reklamné plnenie:

Firemné satelitné sympózium v   priestoroch foajé na prvom poschodí:

Prezentácia partnera v priestoroch foajé alebo vo veľkej sále:

Prezentácia na webových stránkach kongresu: 

55. Nitrianske lekárske dni
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Inzercia v Programovom zborníku. Parametre: formát A5 na výšku, farba 4/0, CMYK,
300 dpi, fonty prevedené do kriviek, 5 mm na spad. 
Zverejnenie pozície v Programovom zborníku s logom partnera. 
Distribúcia dodaných informačných materiálov účastníkom konferencie. Parametre:
cca 400x sada, 5 listov formátu A4 v sade.

10x bezplatná registrácia pre vystavovateľov a pozvaných účastníkov partnerom. 
10x bezplatná vstupenka na kongresovú večeru 
20x lístky na divadelné predstavenie 
Rautové občerstvenie - grátis

Vyhradený priestor pred Divadlom Andreja Bagara na reklamné účely 

Prezentácia v tlačených materiáloch kongresu: 

Bezplatné registrácia: 

Doplnkové služby:

55. Nitrianske lekárske dni



Diamantový partner

CENA:  4000  EUR

5
www.lekarskedni.sk kongres.nld@gmail.com

Výstavná plocha: Výstavná plocha 6 m2 v rámci sprievodnej výstavy kongresu.
Príslušenstvo: 1x stôl, 3x stolička (el. energia je v cene výstavnej plochy).

Vyhradený čas 15 minút. 
V prípade nutnosti zaistenia špecifického technického vybavenia nad rámec bežného
technického zabezpečenia kongresu je potrebné kontaktovať technický úsek Divadla
Andreja Bagara na tel: 0903 401 311
Rozhodnutie o zaradení firemného satelitného sympózia do programu patrí
koordinátorovi odborného programu kongresu.

Umiestnenie 2 ks reklamného banneru/rollupu (max. rozmer: šírka 100 cm, výška 200
cm). 
Zaradenie reklamného spotu partnera do inzertnej slučky v rámci projekcie v
konferenčnej sále (parametre: dĺžka 30 sekúnd, formát ppt slide/animácie, bez zvuku,
full HD, 16:9).

Umiestnené logo firmy na hlavnej webovej stránke kongresu. 
Zverejnenie pozície na webových stránkach kongresu.

Diamantový partner kongresu prispieva na zabezpečenie a prípravu odborného programu
kongresu a získava nasledujúce recipročné reklamné plnenie:

Firemné satelitné sympózium v   odbornej časti programu kongresu:

Prezentácia partnera v priestoroch foajé alebo vo veľkej sále:

Prezentácia na webových stránkach kongresu: 

55. Nitrianske lekárske dni
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Inzercia v Programovom zborníku. Parametre: formát A5 na výšku, farba 4/0, CMYK,
300 dpi, fonty prevedené do kriviek, 5 mm na spad. 
Zverejnenie pozície v Programovom zborníku s logom partnera. 
Distribúcia dodaných informačných materiálov účastníkom konferencie. Parametre:
cca 400x sada, 5 listov formátu A4 v sade.

8x bezplatná registrácia pre vystavovateľov a pozvaných účastníkov partnerom. 
8x bezplatná vstupenka na kongresovú večeru 
15x lístky na divadelné predstavenie 
Rautové občerstvenie - grátis

Prezentácia v tlačených materiáloch kongresu: 

Bezplatné registrácia: 

55. Nitrianske lekárske dni



Zlatý partner

CENA:  3000 EUR
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Výstavná plocha: Výstavná plocha 6 m2 v rámci sprievodnej výstavy kongresu.
Príslušenstvo: 1x stôl, 3x stolička (el. energia je v cene výstavnej plochy).

Vyhradený čas 10 minút. 
V prípade nutnosti zaistenia špecifického technického vybavenia nad rámec bežného
technického zabezpečenia kongresu je potrebné kontaktovať technický úsek Divadla
Andreja Bagara na tel: 0903 401 311
Rozhodnutie o zaradení firemného satelitného sympózia do programu patrí
koordinátorovi odborného programu kongresu.

Umiestnenie 1 ks reklamného banneru/rollupu (max. rozmer: šírka 100 cm, výška 200
cm). 
Zaradenie reklamného spotu partnera do inzertnej slučky v rámci projekcie v
konferenčnej sále (parametre: dĺžka 15 sekúnd, formát ppt slide/animácie, bez zvuku,
full HD, 16:9).

Umiestnené logo firmy na hlavnej webovej stránke kongresu. 
Zverejnenie pozície na webových stránkach kongresu.

Zlatý partner kongresu prispieva na zabezpečenie a prípravu odborného programu
kongresu a získava nasledujúce recipročné reklamné plnenie:

Firemné satelitné sympózium v   odbornej časti programu kongresu:

Prezentácia partnera v priestoroch foajé alebo vo veľkej sále:

Prezentácia na webových stránkach kongresu: 

55. Nitrianske lekárske dni
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Inzercia v Programovom zborníku. Parametre: formát A5 na výšku, farba 4/0, CMYK,
300 dpi, fonty prevedené do kriviek, 5 mm na spad. 
Zverejnenie pozície v Programovom zborníku s logom partnera. 
Distribúcia dodaných informačných materiálov účastníkom konferencie. Parametre:
cca 400x sada, 5 listov formátu A4 v sade.

5x bezplatná registrácia pre vystavovateľov a pozvaných účastníkov partnerom. 
5x bezplatná vstupenka na kongresovú večeru 
10x lístky na divadelné predstavenie 
Rautové občerstvenie - grátis

Prezentácia v tlačených materiáloch kongresu: 

Bezplatné registrácia: 

55. Nitrianske lekárske dni



Hlavný partner

CENA:  1500 EUR
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Výstavná plocha 6 m2 v rámci sprievodnej výstavy kongresu. 
Príslušenstvo: 1x stôl, 2x stolička (el. energia je v cene výstavnej plochy).

Umiestnenie 1 ks reklamného banneru /rollupu (max. rozmer: šírka 100 cm, výška 200
cm). 
Zaradenie reklamného spotu partnera do inzertnej slučky v rámci projekcie v
konferenčnej sále (parametre: dĺžka 10 sekúnd, formát ppt slide/animácie, bez zvuku,
full HD, 16:9).

Umiestnené logo firmy na hlavnej webovej stránke kongresu. 
Zverejnenie pozície na webových stránkach kongres

Zverejnenie pozície v Programovom zborníku s logom partnera. 

Hlavný partner kongresu prispieva na zaistenie a prípravu odborného programu kongresu
a získava nasledujúce recipročné reklamné plnenie:

Výstavná plocha: 

Prezentácia partnera v konferenčnej sále: 

Prezentácia na webových stránkach kongresu: 

Prezentácia v tlačených materiáloch kongresu: 

55. Nitrianske lekárske dni
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Distribúcia dodaných informačných materiálov účastníkom konferencie. Parametre:
cca 400x sada, 3 listy formátu A4 v sade.

2x bezplatná registrácia pre vystavovateľov a pozvaných účastníkov partnerom. 
5x bezplatná vstupenka na kongresovú večeru 
5x lístky na divadelné predstavenie 
Rautové občerstvenie - grátis

Bezplatné registrácia: 

55. Nitrianske lekárske dni



Výstavná plocha 4 m2 v rámci sprievodnej výstavy kongresu. 
Príslušenstvo: 1x stôl, 2x stolička (el. energia je v cene výstavnej plochy).

Zaradenie projekcie loga partnera do inzertnej slučky v rámci projekcie v
konferenčnej sále (parametre: dĺžka 5 sekúnd, formát ppt slide/animácie, bez zvuku,
full HD, 16:9).

Umiestnené logo firmy na hlavnej webovej stránke kongresu. 
Zverejnenie pozície na webových stránkach kongresu

Zverejnenie pozície v Programovom zborníku s logom partnera. 

2x bezplatná registrácia pre vystavovateľov a pozvaných účastníkov partnerom.
2x bezplatná vstupenka na kongresovú večeru 
2x lístky na divadelné predstavenie 
Rautové občerstvenie - grátis

Partner kongresu prispieva na zaistenie a prípravu odborného programu kongresu a
získava nasledujúce recipročné reklamné plnenie:

Výstavná plocha: 

Prezentácia partnera v konferenčnej sále: 

Prezentácia na webových stránkach kongresu: 

Prezentácia v tlačených materiáloch kongresu: 

Bezplatné registrácia: 

Partner

CENA:  500 EUR
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Mediálny Partner
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Výstavná plocha 3 m2 v rámci sprievodnej výstavy kongresu. 
Príslušenstvo: 1x stôl, 2x stolička (el. energia je v cene výstavnej plochy).

Umiestnené logo firmy na hlavnej webovej stránke kongresu. 
Zverejnenie pozície na webových stránkach kongresu

Zverejnenie pozície v Programovom zborníku s logom partnera.

2x bezplatná registrácia pre zástupcov mediálneho partnera
2x bezplatná vstupenka na kongresovú večeru 
2x lístky na divadelné predstavenie 
Rautové občerstvenie - grátis

Mediálny partner nasledujúce recipročné reklamné plnenie:

Výstavná plocha: 

Prezentácia na webových stránkach kongresu: 

Prezentácia v tlačených materiáloch kongresu: 

Bezplatné registrácia: 

55. Nitrianske lekárske dni
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PÔDORYS PRIESTOROV DAB
PRVÉ POSCHODIE

21 m²

21 m²

2m
2,5

m

2m

2,5m

12m²
6m²

6m²

6m
²

6m²

3,5m 2,5m

2m

18m²

2m

18m²
9m

9m

3m

7m

3m

7m

5 m²

5 m²

3,5m

2,5m

8,75
m²

8,75
m²



14
www.lekarskedni.sk kongres.nld@gmail.com

PÔDORYS MALÉHO ŠTÚDIA PRE
VYSTAVOVATEĽOV - SEKCIA SESTRY

6 m²

6 m²
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PÔDORYS PRIESTOROV DAB
PRÍZEMIE

20 m
²



Na všetky formy partnerskej spolupráce sa vzťahujú všeobecné obchodné podmienky
 usporiadateľa, ak nebude následne medzi zmluvnými stranami dohodnuté výslovne inak.

Koordinátor pre partnerov a vystavovateľov:
LuMa BB spol. s. r. o.

IČO - 48 265 098
Sládkovičova 58, 974 05 Banská Bystrica

tel. č.:  0903 517 388
 

 www.lekarskedni.sk
 

iNFORMáCIE
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