Vážené dámy, vážení pánové,
přijměte, prosím, pozvání na výroční, 50. celostátní sjezd biochemických laborantů – BIOLAB 2022.
Sjezd připravují společně kolektiv pracovníků ÚLCHKB 2. LF UK a FN Motol, odborná společnost ČSKB
a kongresová agentura Congress Business Travel.
BIOLAB 2022 proběhne ve dnech 22.- 24. května ve FN Motol.
Při této příležitosti bychom Vás velmi rádi pozvali k prezentaci firem. Průběžně Vás budeme
informovat také na webových stránkách: www.biolab2022.cz

Organizační výbor se rozhodl udělit zúčastněným firmám a partnerům sjezdu
následující tituly:

GENERÁLNÍ PARTNER SJEZDU / 85 000 Kč + DPH 21%
•
•
•
•
•
•
•

pronájem výstavní plochy (8 m2)
firma obdrží 1 stránku barevné inzerce v programu
logo na taškách, na webu a v programu
logo firmy v jednacím sále
občerstvení během přestávek
4 volné registrace pro zástupce firmy
distribuce materiálů v taškách

HLAVNÍ PARTNER SJEZDU / 65 000 Kč + DPH 21%
•
•
•
•
•
•
•

pronájem výstavní plochy (6 m2)
firma obdrží 1 stránku barevné inzerce v programu
logo v jednacím sále
logo na jmenovkách delegátů, na webu a v programu
občerstvení během přestávek
3 volné registrace pro zástupce firmy
distribuce materiálů v taškách

Organizační sekretariát: Congress Business Travel, spol. s r. o., Lidická 43/66, 150 00 Praha 5
Tel.: +420 224 942 575, Fax: +420 224 942 550, E-mail: biolab2022@cbttravel.cz, www.biolab2022.cz

PARTNER SJEZDU / 37 000 Kč + DPH 21%
•
•
•
•

pronájem výstavní plochy (4 m2)
logo na webu a v programu
občerstvení během přestávek
2 volné registrace pro zástupce firmy

VYSTAVOVATEL / 26 000 Kč + DPH 21%
•
•
•
•

pronájem výstavní plochy (2 m2)
logo na webu a v programu
občerstvení během přestávek
1 volná registrace pro zástupce firmy

___________________________________________________________________________
Dotazy o výstavě a sponzoringu směrujte na organizační sekretariát - Alena Stehnová
stehnova@cbttravel.cz, mobil: 602 224 855.
V případě Vašeho zájmu o účast na BIOLABU vyplňte laskavě přiloženou „Přihlášku pro firmy“
a zašlete na níže uvedenou adresu nejpozději do 1. března 2022.

Na Vaši účast se těší

Za organizační sekretariát

Alena Stehnová, Congress Business Travel

Za pořadatele
Mgr. Martina Bunešová, MBA , předsedkyně sekce biochemických laborantů
prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc , předseda České společnosti klinické biochemie
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