
MEDICÍNA KATASTROF
XXIII. ročník mezinárodní konference 
v České republice

14. - 16. září 2021
Hotel HARMONIE I
Jurkovičova alej 857
763 26 Luhačovice
www.hotel-harmonie.cz

NABÍDKA FIREMNÍCH PREZENTACÍ

Stánek na doprovodné výstavě

Cena: 4000 Kč (bez DPH)

• vystavování v rámci 1 dne konference tj. 15. 6. 2021
• výstavní plocha, standard: 2 m², 1x stůl, 2 x židle, 

přípojka na el. proud a internet
• zaslání seznamu přihlášených účastníků po ukončení  

konference
• bezplatná účast 1 osoby, každá další osoba  

800 Kč/den
• prezentace firemního loga ve sborníku 

Pod záštitou:  MZČR, Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch
             Hejtman Zlínského kraje, Ing. Radim Holiš

Pořádá:            UTB FLKŘ, EGO Zlín

Všeobecné pokyny

O umístění expozice rozhoduje s konečnou platností organizátor 
akce, přičemž přihlíží v první řadě 
k požadavkům objednatele. V případě požadavku zajištění  
nadstandardní vystavovací plochy, kontaktujte přípravný výbor  
konference. Cena vystavovatelské plochy musí být uhrazena na 
základě vystavené faktury od  organizátora akce nejpozději  
do 10. 8. 2021. Zruší-li objednatel svou účast na konferenci po 
termínu 30. srpna 2021, činí stornovací poplatek 100% 
z objednané ceny.
Organizátor akce je oprávněn vyloučit z konference vystavovatele, 
který ve stanoveném termínu nezaplatil cenu objednané expozice.

Cena za stravování bude hrazena vystavovateli v den registrace  
na konferenci, samostatně v ubytovacím centru hotelu Harmonie I.

Při registraci budou všem vystavovatelům rozdány stravenky na 
oběd dle požadavků.
Informace o čase podávání stravy zjistí vystavovatelé 
v konferenčních materiálech.

CENA OBĚD: 140 Kč

    
     KONTAKTNÍ ÚDAJE

  Kristýna Dudková

  přípravný výbor konference
  EGO Zlín, spol. s r. o.   
  U Pekárny 438, 763 14 Zlín – Štípa 
 
  Česká republika  
  tel.: +420 577 100 041
  mob.: +420 775 163 172
  dudkova@egozlin.cz

Dovolujeme si Vám nabídnout možnost prezentace 
a propagace Vaší společnosti, a to formou dodání 
marketingových materiálů či drobných reklamních 
předmětů účastníkům konference.  

Registrace vystavovatelů se vykonává prostřednic-
tvím PŘIHLÁŠKY k účasti, příloha č. 1. Vyplněnou 
přihlášku zašlete na e-mailovou adresu: 

dudkova@egozlin.cz do 30. 7. 2021.

Logo Vaší společnosti prosíme zaslat v křivkách s 
koncovkou ( *.ai  ) na e-mailovou adresu 
dudkova@egozlin.cz


