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Vážení přátelé, 
 
 
 Nemocnice České Budějovice, a. s. si Vám dovoluje nabídnout možnost prezentace Vaší firmy  
na každoročním kongresu JIHOČESKÉ ONKOLOGICKÉ DNY, jehož jubilejní XX. ročník pořádáme  
ve dnech 17. – 19. října letošního roku v Jízdárně českokrumlovského zámku. 
 Tento kongres patří mezi nejvýznamnější setkání nejenom onkologů České republiky. V tomto roce 
předpokládáme účast 400 – 450 lékařů. Bez nadsázky lze konstatovat, že se podzimní Český Krumlov 
stává místem, kde je možné skrze zúčastněné lékaře oslovit najednou všechna pracoviště, zabývající se 
pacienty s onkologickým onemocněním.  

Příjemné prostory proslulého zámku vedou ke klidné atmosféře, kdy je dost času diskutovat  
o léčebných novinkách. Věříme tedy, že naše nabídka partnerství bude pro Vás smysluplná. 
 

 
 
                                                    Na setkání s Vámi se těší 
 
 
 
                                                                                                    MUDr. Václav Janovský 
                                                                                             primář onkologického oddělení 
                                                                                          Nemocnice České Budějovice, a.s. 
                                                                                                       janovsky@nemcb.cz 

 
 
 
 
 

 
Organizační výbor:  
PhDr. Marie Šotolová, vedoucí Informačního odd. Nemocnice České Budějovice, a. s. 
E-mail: pr@nemcb.cz 
�723 847 004, �387 872 015 
 
 
Ubytování: 
Ubytování si zajišťují vystavovatelé sami. Doporučujeme se obrátit na Cestovní kancelář Saturn, 
která zprostředkovává ubytování účastníkům kongresu a disponuje dostatečným počtem 
rezervovaných pokojů pro akci. 
masackova@cksaturn.cz �725 582 195, � 386 100 147     
 
  
 
 
 
 
                



• V. I. P. partner 
Firma, která se rozhodne stát se V. I. P. partnerem, získá lukrativní polohu svého stánku rozměru cca 4 x 2 m 
ve foyeru historického prostoru Zámecké jízdárny.  
Její logo (šíře max. 2 metry, výška max. 1 metr) umístíme v čele jednacího sálu.  
Logo zveřejníme na zadní straně obálky barevné programové brožury ve formátu A5. 
Vklad firemních materiálů do kongresových tašek je zdarma. 
Firma bude dodavatelem tašek, případně jiného reprezentativního reklamního dárku se svým logem.  
Počet VIP partnerům je vzhledem k omezené kapacitě historického prostoru zúžen na počet 5 firem. 
Rozhoduje časové pořadí přihlášek. 
Cena za prezentaci: 200 000,-Kč + 21 % DPH 
V ceně je 6 registrací pro zástupce firem zdarma. Registrace opravňuje zástupce firem  
čerpat během akce občerstvení a zúčastnit se rautu 18. 10. 2013. 
 

• Partneři  
Firma, která se rozhodne stát se partnerem, získá plochu 2,5 x 1, 5m (3,75 m2) pro svůj stánek  
ve výstavním stanu, přiléhajícím k Zámecké jízdárně. 
Její logo umístíme na rubu zadní strany obálky barevné programové brožury. 
Vklad firemních materiálů do kongresových tašek je zdarma. 
Cena za prezentaci: 60 000,-Kč + 21 % DPH 
V ceně jsou 2 registrace pro zástupce firem zdarma. Registrace opravňuje zástupce firem  
čerpat během akce občerstvení a zúčastnit se rautu 18. 10. 2013. 
Partnerům umožňujeme přikoupit si do vyčerpání kapacity stanu výstavní prostor  
za cenu: 1 m2 = 10 000,-Kč + 21 % DPH 
 

Se všemi partnery uzavře Nemocnice České Budějovice, a. s. smlouvu o zajištění reklamy ve finančním 
rozsahu podle výše uvedené kategorizace. Ze strany firem lze rovněž zaslat nemocnici objednávku na zajištění 
reklamy v dané výši. Na základě této smlouvy/objednávky vystaví po podepsání oběma stranami Nemocnice 
České Budějovice, a. s. zálohovou fakturu se splatností 14 dní. Prosíme o oznámení Vašeho úmyslu stát se 
partnerem XX. JOD v jakékoliv kategorii do 30. 6. 2013 na adresu pr@nemcb.cz. 

 
Další možnosti prezentace firem 
 
Inzerce ve Sborníku přednášek  
(Náklad 500 ks, A 4, ISBN, plnobarevný formát, distribuce všem účastníkům kongresu při registraci a zařazení   
sborníku ve formě povinného výtisku do vybraných veřejných knihoven.) Vydáno na nosiči CD- ROM. 
 
Zadní strana obálky………………………………………………………………………………..20 000,-Kč + DPH 
Rub přední a zadní strany obálky………………………………………………………………….10 000,-Kč + DPH 
Stránka A 4 na konci sborníku…………………………………………………………………….5 000,-Kč + DPH 

 
Vklad firemních materiálů do kongresových tašek 
Cena za vklad pro zájemce, kteří nebudou na JOD vystavovat………..………………....5 000,-Kč + DPH/1 materiál 

 
Umístění loga v prostorách Jízdárny 
Cena za samostatné logo pro zájemce, kteří nebudou na JOD vystavovat: 
Po stranách jednacího sálu ………………………………………………………………….25 000,-Kč + DPH  
Ve výstavním stanu…………………………………………………………………………..15 000,-Kč + DPH 

 

• Mediální partneři 
Mediální partneři získají prostor 1 stolku + 2 židlí v prostoru výstavního stanu. Dle vzájemné dohody 
s pořadatelem JOD umístí zdarma ve své tiskovině reklamu na kongres, případně zprávu  
o uskutečněném kongresu. Mediální partnerství bude zmíněno v programové brožuře kongresu.  
V ceně je vklad materiálů mediálního partnera do kongresových tašek. 
V ceně jsou 2 registrace pro zástupce médií zdarma. Registrace opravňuje čerpat během akce  
občerstvení, zúčastnit se rautu 18. 10. 2013. 
Cena…………………………………………………………………………………5 000,-Kč + DPH 
 



 

Satelitní sympózia 

Součástí nabídky je koordinace satelitních sympózií, která se konají ve čtvrtek 17. 10. 2013 od 16.00 hod výše.  
Výběr místa a úhradu nákladů na pronájem prostor a gastronomii si hradí firmy samy přímo s dodavatelem.  
Každá firma si může rezervovat v nejfrekventovanějším čase od 16.00 do 20.00 hod. pro své satelitní 
sympózium pouze 60minutový prostor. 
Tradičním místem konání satelitních sympózií je hotel Růže, kde probíhá registrace účastníků kongresu.  
Hotel Růže*****/Hotel Old Inn**** www.hotelruze.cz , Horní 154, 381 01 Český Krumlov 
Tel: +420 380 772 423, GSM: + 420 602 465 405, conference@hotelruze.cz 
   
Prosíme o nahlášení záměru konat satelitní sympózium, rádi bychom předem prokonzultovali jeho téma. Je naší 
snahou zajistit bezproblémovou možnost prezentace všem žadatelům o satelitní sympózium, proto prosíme všechny 
zájemce o primární mailový kontakt na adresu pr@nemcb.cz a podle pořadí budeme nabízet volné termíny a sály. 
 
Konzultantem témat satelitních sympozií je prim. MUDr. Václav Janovský (janovsky@nemcb.cz).  
 
Cena za koordinaci satelitního sympózia, která zahrnuje náklady na tisk pozvánky a jejich distribuci v rámci finální 
programové brožury, rozesílané v září 2013 všem přihlášeným, činí 5 000,-Kč + DPH.   
 
Organizátor satelitního sympózia zašle do 31. 8. 2013 pořadateli JOD (pr@nemcb.cz) hotový tiskový podklad  
pro pozvánku na svou akci, kterou Nemocnice České Budějovice, a. s. nechá na své náklady vytisknout, vloží  
do programové brožury ve formátu A 5 a společně s ní ji rozešle do 30. 9. 2013 všem přihlášeným účastníkům JOD. 
Tyto pozvánky souběžně uveřejní na webových stránkách nemocnice www.nemcb.cz  v sekci Kongresy. 
 
Prosíme o oznámení úmyslu pořádat satelitní sympózium v rámci XX. JOD do 30. 6. 2013.  
 
 
 

1) Rotary salónek  
• kapacita 34 - 40 osob 

 
2) Hodovní síň 

• kapacita50 osob při sestavě do „U“ 
• kapacita 25 osob při sestavě „I“ 

 
3) Jezuitský sál 

• kapacita 70 - 200 osob, 
• kapacita 90 osob při sestavě do „U“, 
• kapacita 126 osob pro večeři u stolů 

 
4)   Salónek Rožmberk v přízemí vedle Lobby Baru 

• kapacita 40 - 50 osob 
 
 
Celgene 18.00-19.00 Rožmberk 
Roche 19.00-20.30 Jezuitský sál 
Amgen 18.00 – 19.00 Hodovní síň 
Eisai 18.00-19.00 Rotary salónek 
Novartis 17.00-18.00 Jezuitský sál 

Kooperativní skp 18.00 – 19.00 Jezuitský sál 
Astra Zeneca 19.00 – 20.00 Hodovní síň 
Pfizer 17.00-18.00 

 
Rotary salónek 
 

astellas 17.00 – 18.00 Rožmberk 
 


