
Organizátor konferencie

“Istoty” zákona,
  vs. neistoty života

Onkologický pacient: multidisciplinárne výzvy 
z pohľadu práva, bioetiky a medicíny
Sú otázky, ktoré si je lepšie položiť včas

10. – 11. apríl 2015 
Konferenčná sála – KOŠICE HOTEL, Košice 
Medzinárodná konferencia zameraná na prax
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MILÉ DÁMY, VÁŽENÍ PÁNI,

predstavujeme Vám konferenciu s názvom „Istoty“ záko-
na, vs. neistoty života. Takmer rok po realizovaní úspešnej 
konferencie „Reprodukčné zdravie ženy v centre záujmu“ 
sa v Košiciach opäť stretnú odborníci z oblasti práva, me-
dicíny, farmakológie, bioetiky, psychológie a budú diskuto-
vať o témach starostlivosti o onkologického pacienta.

Konferencia sa bude opäť niesť v duchu tvorivej diskusie 
s cieľom pomenovať aktuálne problémy týkajúce sa sta-
rostlivosti o onkologického pacienta. Prirodzenou súčas-
ťou konferencie budú stavovské organizácie, ktoré zabez-
pečia odbornosť daného podujatia ako aj jeho kreditáciu. 
Komunikácia konferencie bude prebiehať prostredníctvom 
osobitnej webstránky v slovenskom/anglickom jazyku 
(www.konferencia.medius.sk), za podpory tlačových správ 
v médiách, plagátov a pozvánok distribuovaných elektro-
nicky a v printe. Príspevky prednášajúcich budú publikova-
né v medzinárodnom recenzovanom zborníku, ktorý bude 
dostupný pre účastníkov už v deň konania. 

Prijmite naše pozvanie stať sa súčasťou tohto jedinečné-
ho podujatia a prezentujte značku/víziu svojej spoločnosti 
v jeho atraktívnom kontexte.

KONFERENCIA V SKRATKE:

• Termín: 10. – 11. apríl 2015

• Miesto: Konferenčná sála – KOŠICE HOTEL,  
Moldavská cesta II. 51, Košice

• Viac ako 15 prednášajúcich a diskutérov  
+ viac ako 150 pasívnych účastníkov 

• Cieľová skupina konferencie: manažment zdravotníckych 
zariadení, lekári a iní zdravotnícki pracovníci, členovia 
etických komisií, pracovníci administratívnych a právnych 
oddelení zdravotníckych zariadení, advokáti, pracovníci 
farmaceutických spoločností, vedeckí pracovníci 

• Marketingový výstup konferencie: internet (web, emailové 
pozvánky, plagát), print (pozvánky, plagáty, program, 
medzinárodný zborník, billboardy), prezentácia na mieste 
konferencie. 

Ing. Ján Ivo Bero
Výkonný riaditeľ, Komora pre medicínske právo – MEDIUS

Komora pre medicínske právo – MEDIUS
Mäsiarska 6, 040 01 Košice
Web: www.konferencia.medius.sk, E-mail: konferencia@medius.sk
Tel.: +421 948 997 180, Bankové spojenie: 292 284 88 67/1100

http://www.konferencia.medius.sk


Generálny partner Hlavný partner Partner V spolupráci

Maximálny počet partnerov 1 6 12 neobmedzené

Výška partnerského príspevku 6.900 EUR 4.100 EUR 2.000 EUR 500 EUR

PREZENTÁCIA NA MIESTE KONFERENCIE

predstavenie partnera pri zahájení konferencie,  
po obedňajšej prestávke a na záver konferenčného dňa áno áno áno áno

firemné sympózium po obedňajšej prestávke (v konferenčnej sále) 15 minút za deň x x x

možnosť videoprezentácie partnera v konferenčnej sále  
počas prestávky (max. dĺžka trvania 2 minúty) 4 x za deň 2 x za deň 1 x za deň x

počet zástupcov partnera na konferencii 4 2 1 x

logo partnera na reklamnej tabuli partnerov  
v priestoroch konferenčnej sály

centrálne 
a samostatné 
umiestnenie

v rámci poľa hlavných 
partnerov

v rámci poľa 
partnerov

v rámci poľa 
"v spolupráci"

umiestnenia loga na digitálnom podklade konferencie  
(premieta sa na plátno medzi príspevkami prednášajúcich a počas diskusií) áno áno x x

možnosť umiestnenia samostatného firemného banneru (rollup)
v konferenčnej sále áno (2 ks) áno (1 ks) x x

možnosť umiestnenia prezentačných materiálov  
v priestoroch konferenčnej sály áno áno áno x

firemný stolík pred konferenčnou sálou s rollup bannerom 120 cm x 80 cm 120 cm x 80 cm 120 cm x 80 cm x

vloženie firemného materiálu partnera do konferenčnej tašky  
(max. formát A4) max. 20 str. max. 10 str. max. 1 str. x

možnosť odovzdania samostatného materiálu partnera  
súčasne s odovzdaním konferenčnej tašky áno áno x x

možnosť videoprezentácie pred konferenčnou sálou  
(max. doba klipu 2 minúty, klipy sa budú vysielať po celý deň) áno áno áno áno

DOKUMENTÁCIA Z KONFERENCIE

fotodokumentácia (profesionálny fotograf) z konferencie zaslaná 
elektronicky na adresu partnera áno áno áno áno



Generálny partner Hlavný partner Partner V spolupráci

INTERNET

umiestnenie aktívneho loga  
na webe www.konferencia.medius.sk

centrálne 
a samostatné 
umiestnenie  

bez časového obm.

v rámci poľa  
hlavných partnerov  
bez časového obm.

v rámci poľa 
partnerov bez 

časového obm.

v rámci poľa 
"v spolupráci" bez 

časového obm.

uverejnenie 1 x PR článku v sekcii „generálny partner“  
(samostatná podstránka) na www.konferencia.medius.sk áno x x x

umiestnenie aktívneho loga  
na stránke www.medius.sk – sekcia partneri

od podpisu zmluvy
do uplynutia
12 mesiacov

od konferencie

od podpisu zmluvy
do uplynutia
6 mesiacov

od konferencie

od podpisu zmluvy
do uplynutia
3 mesiacov

od konferencie

od podpisu zmluvy
do uplynutia
3 mesiacov

od konferencie

uverejnenie loga v reklamných banneroch konferencie  
na stránkach mediálnych partnerov áno áno x x

aktívne logo v elektronickej pozvánke áno áno áno x

PRINT

logo partnera na plagáte konferencie 
centrálne 

a samostatné 
umiestnenie

v rámci poľa  
hlavných partnerov

v rámci poľa 
partnerov

v rámci poľa 
"v spolupráci"

logo na pozvánke konferencie 
centrálne 

a samostatné 
umiestnenie

v rámci poľa  
hlavných partnerov

v rámci poľa 
partnerov x

logo na programe konferencie (program v konferenčnej taške)
centrálne 

a samostatné 
umiestnenie

v rámci poľa  
hlavných partnerov

v rámci poľa 
partnerov

v rámci poľa 
"v spolupráci"

logo na taške konferencie áno x x x

logo partnera v medzinárodnom zborníku konferencie
samostatné uvedenie  

loga s označením  
"generálny partner"

v rámci poľa  
hlavných partnerov

v rámci poľa 
partnerov

v rámci poľa 
"v spolupráci"

farebná reklama partnera vo formáte A5
na vnútornej zadnej obálke zborníka (3. strana obalu) áno x x x

logo na billboarde týkajúcom sa konferencie (BA, KE, PO, BB, ZA) áno áno áno áno



PLAGÁT

Hlavní partneri PartneriV spolupráci

Generálny partner WEB STRÁNKA

Hlavní partneri PartneriV spolupráci

Generálny partner



• Web stránka

• Plagát

• Billboard

• Pozvánka a elektronická pozvánka

• Program konferencie

• Konferenčná taška

• Reklamná tabuľa umiestnená 

v konferenčnej miestnosti

• Digitálny podklad premietaný na plátno 

medzi príspevkami a počas diskusií

• Flashový banner konferencie na stránkach 

mediálnych partnerov

• Logá uverejnené v zborníku konferencie

• Konferenčný videospot  

(na youtube a konferenčnej stránke)

MARKETINGOVÉ PODKLADY KONFERENCIE BILLBOARD

Hlavní partneri Partneri V spolupráci

Generálny partner



Komora pre medicínske právo – MEDIUS
Mäsiarska 6, 040 01 Košice

Web: www.konferencia.medius.sk, E-mail: konferencia@medius.sk, Tel.: +421 948 997 180 
Bankové spojenie: 292 284 88 67/1100


