
XXX. SLOVENSKÉ DIALÓGY O  BOLESTI 

Hotel Eurobus, Zemplínska šírava - Kaluža, 9. - 10. jún 2023 

_______________________________________________________ 

Vážení priatelia,  
s radosťou Vás informujeme o konaní už tradičného odborného kongresu "XXX. SLOVENSKÉ DIALÓGY O 
BOLESTI", ktorý sa bude konať v dňoch 9.-10.júna 2023 na Zemplínskej šírave, v kongresových priestoroch  
Hotela Eurobus, Kaluža. 
 
Predpokladáme, že tohto odborného podujatia sa zúčastní približne 150 účastníkov  zaoberajúcich sa 
problematikou výskumu, diagnostiky a liečby bolesti z jednotlivých medicínskych odborov - hlavne algeziológie, 
anestéziológie, neurológie, FBLR, všeobecného lekárstva, ošetrovateľstva ako i ďalších medicínskych 
špecializácií. 
 
Pri tejto príležitosti je nám cťou Vás pozvať k účasti na odbornej časti kongresu ako aj k prezentácii jednotlivých 
firiem počas kongresu. Organizačný výbor kongresu sa rozhodol udeliť zúčastneným firmám nasledujúce tituly:  
 

 GENERÁLNY PARTNER / cena  10 000 € + DPH 
- objednávka služieb: výstavná plocha (3 x 4 m), možnosť výberu umiestnenia stánku         5200 
        firemný odborný a vzdelávací blok (60 minút)           2500 
        farebné logo firmy na obálkach tlačovín a na webových stránkach kongresu    400 
              logo firmy v kongresovej sále        900 
        1 stránku farebnej  inzercie v programe       350 
        možnosť distribúcie materiálov v kongresových taškách     200 
             registrácia na kongres pre 6 zástupcov firmy v hodnote     450 
 

 ZLATÝ PARTNER / cena 8 000 €+ DPH  
- objednávka služieb: výstavná plocha (3 x 3 m), možnosť výberu umiestnenia stánku         3800 
        firemný odborný a vzdelávací blok (60 minút)           2500 
        farebné logo firmy na obálkach tlačovín a na webových stránkach kongresu   400 
              logo firmy pred vstupom do kongresovej sály      600 
        1 stránku farebnej  inzercie v programe       350 
             registrácia na kongres pre 5 zástupcov firmy v hodnote     375 
  

 STRIEBORNÝ PARTNER / cena 6 000 € + DPH  
- objednávka služieb: výstavná plocha (3 x 2 m), možnosť výberu umiestnenia stánku         2200 
        firemný odborný a vzdelávací blok (60 minút)           2500 
        farebné logo firmy na obálkach tlačovín a na webových stránkach kongresu   400 
              logo firmy na menovkách        300 
        1 stránku farebnej  inzercie v programe       300 
             registrácia na kongres pre 4 zástupcov firmy v hodnote     300 
  

 BRONZOVÝ PARTNER / cena 4 000 € + DPH  
- objednávka služieb: výstavná plocha (3 x 2 m)             2525  
        farebné logo firmy na obálkach tlačovín a na webových stránkach kongresu   400 
              logo firmy v priestoroch na prestávky       500 
        1 stránku farebnej  inzercie v programe       350 
             registrácia na kongres pre 3 zástupcov firmy v hodnote     225 
 

 PARTNER / cena 2 000 € + DPH  
- objednávka služieb: výstavná plocha (2 x 2 m)             1450  
        farebné logo firmy na obálkach tlačovín a na webových stránkach kongresu   400 
             registrácia na kongres pre 2 zástupcov firmy v hodnote     150 
 
Ďalej ponúkame firmám možnosť usporiadania firemného odborného a vzdelávacieho bloku  
v mieste konania mimo oficiálneho programu kongresu (obedové sympózium a pod.) Cena bloku  
v dĺžke 60 min. je:  2 500 € + DPH 
 
Na Vaše otázky rád odpovie prezident kongresu, MUDr. Miroslav Ferenčík (0908 602 724), ako aj predsedníčka 
organizačného výboru, MUDr Mária Kováčová (0915 311 139). 
 
V prípade Vášho záujmu o účasť na kongrese v akejkoľvek forme vyplňte láskavo priloženú „Prihlášku pre 
firmy/vystavovateľov“ a odošlite  do 30.3.2023 na adresu sekretariátu SLS (v kópii prezidentovi kongresu 
a predsedkyni organizačného výboru). Ďakujeme za Váš záujem participovať na našom odbornom podujatí. 
 
Na Vašu účasť sa tešia,        

 
MUDr. Mária Kováčová        MUDr. Miroslav Ferenčík, MBA 
predsedkyňa Organizačného výboru     prezident kongresu 


