
Vážení obchodní přátelé, 

 
XII. ročník Mikulášské konference v Podještědí letos proběhne v pátek 22. 11. 2019 od 14 h  

v Lidových sadech v Liberci. 

 
Zajistěte si včas místo na tradiční konferenci k propagaci Vašich produktů a Vaší firmy. 

 
Ceny partnerských variant: 

Generální partner: 30.000,- Kč (exkluzivní pozice) 

Hlavní partner: 15.000,- Kč 

Partner: 10.000,- Kč 

 
Podrobnější informace o partnerských variantách naleznete níže. 

 

 
 

Odbornými garanty konference jsou: 

 
• Česká dermatovenerologická společnost ČLS JEP, doc. MUDr. Karel Ettler, CSc. 

• Česká lékárnická komora, Mgr. Helena Chytrová 

 
Konferenci každoročně navštíví kolem 200 účastníků, především: 

• dermatologové 

• pediatři 

• farmaceuti 

• všeobecní lékaři 
 

 
 

Objednávejte e-mailem na adrese: jan.janatka@everesta.cz. 

KONTAKT NA ORGANIZÁTORA 

 
 

Everesta, s.r.o. 

Mimoňská 3223, 470 01 Česká Lípa 

 

Kontaktní osoba: 

Jan Janatka 

tel.: +420 777 038 360 

e-mail.: jan.janatka@everesta.cz 

 
Přijetí objednávky Vám obratem potvrdíme e-mailem. 

Následně Vám zašleme fakturu na uhrazení účastnického poplatku, jeho úhradou bude rezervace potrvzena. 

Průběžně Vás budeme informovat o přípravách konference včetně finálního programu. 

NA SHLEDANOU NA MIKULÁŠSKÉ KONFERENCI! 

 
OBJEDNEJTE PARTNERSTVÍ NA MIKULÁŠSKÉ! 

XII. MIKULÁŠSKÁ KONFERENCE V PODJEŠTĚDÍ 
pátek 22. listopadu 2019 od 1400 hodin Liberec - Lidové sady 

mailto:jan.janatka@everesta.cz
mailto:jan.janatka@everesta.cz


PARTNERSKÉ VARIANTY: 
 

  GENERÁLNÍ PARTNER - exkluzivnípozice  
 

• Vystoupení zástupce partnera v průběhu odborného programu v trvání max 10min. 

• Možnost opakovaně se zapojovat do odborné diskuse. 

• Logo v oficiálním tiskovém materiálu konference. 

• Pronájem výstavní plochy v prostoru konání konference - přednostní výběr místa 

(výstavní plocha je vybavena stoly, židlemi). 

• Umístění reklamního banneru v čele přednáškového sálu 

(banner dodá partner). 

• Vizuální prezentace loga partnera a vybraných dvou produktů formou projekce před zahájením a o přestávkách 

odborného programu. 

• Předání materiálů partnera účastníkům konference u registrace 

(zkompletované materiály dodá partner). 

• Zaslání seznamu účastníkům konference (na vyžádání). 

• Vstupenka na večerní raut a občerstvení během konference. 

 
Cena: 30 000,- Kč 

 

  HLAVNÍ PARTNER  
 

• Logo v oficiálním tiskovém materiálu konference. 

• Pronájem výstavní plochy v prostoru konání konference - přednostní výběr místa 

(výstavní plocha je vybavena stoly, židlemi). 

• Umístění reklamního banneru v čele přednáškového sálu 

(banner dodá partner). 

• Vizuální prezentace loga partnera a vybraných dvou produktů formou projekce před zahájením a o přestávkách 

odborného programu. 

• Předání materiálů partnera účastníkům konference u registrace 

(zkompletované materiály dodá partner). 

• Zaslání seznamu účastníkům konference (na vyžádání). 

• Vstupenka na večerní raut a občerstvení během konference. 

 
Cena: 15 000,- Kč 

 

PARTNER 
 

• Logo v oficiálním tiskovém materiálu konference. 

• Pronájem výstavní plochy v prostoru konání konference 

(výstavní plocha je vybavena stoly, židlemi). 

• Vizuální prezentace loga partnera formou projekce před zahájením odborného programu. 

• Předání materiálů partnera účastníkům konference u registrace 

(zkompletované materiály dodá partner). 

• Zaslání seznamu účastníkům konference (na vyžádání). 

• Vstupenka na večerní raut a občerstvení během konference. 

 

Cena: 10 000,- Kč 
 
 
 
 
 
 
 

Uvedené ceny jsou bez DPH. 


