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Vážení partneři,  

jménem pořádající instituce a organizačního výboru si Vás dovoluji pozvat k účasti na 45. ročníku Brněnských 
onkologických dnů, které se uskuteční 13. až 15. října 2021. Bude nám velkou ctí a pomocí, přijmete-li toto pozvání právě v 
roce, který je, stejně jako rok předchozí, významně poznamenán onemocněním COVID-19. 

Období pandemie nás naučilo, že nikdo nedokáže přesně předvídat vývoj událostí, a že se věci mohou velmi rychle změnit. 
Letošní konferenci proto organizujeme tak, abychom na vývoj situace mohli flexibilně reagovat. Děkujeme za Vaši důvěru a 
podporu, bez které by nebylo možné tuto významnou akci uskutečnit.  

Předpokládáme, že stěžejní součástí letošních BOD bude on-line přenos zahrnující kompletní program. Věříme, že 
konferenci bude možné pro omezený počet účastníků realizovat i prezenčně (režim HYBRID), a to v přibližném rozmezí 
400-1000 osob. Počet osob, které se budou moci prezenčně účastnit, bude odvislý od aktuálního epidemiologického stavu. 
BOD se v letošním roce uskuteční ve velmi reprezentativních a příjemných prostorách, nicméně s omezenou výstavní 
plochou pro sponzory. Výstavní plocha bude mít pouze 100 m2,, cena pronájmu a nabídka partnerství se proto výrazně liší 
od minulých ročníků.  

V případě velmi nepříznivé situace jsme připraveni zrealizovat BOD pouze v online režimu. V případě této varianty 
počítáme s prezencí řečníků na místě.  

V obou dvou variantách však bude platit, že odborný program i satelity budou vysílány (přenášeny) ze tří přednáškových 
místností, kde se bude nacházet odborný panel a případně i další účastníci akce pro možnost živé diskuze. Současně bude 
probíhat sběr dotazů od on-line přihlášených, a to formou chatu.  

Součástí letošní konference bude samozřejmě i tradiční vydání sborníku abstrakt. 
 
Program 45. ročníku BOD bude strukturován následovně: 

• Středa 13. 10. 2021 9:00 až 19:00  
o Edukační bloky,  
o PharmAround,  
o Gliomeeting,  
o Vzdělávací seminář pro praktické lékaře 

• Čtvrtek 14. 10. 2021 8:30 až 18:30  
o Edukační bloky + volná sdělení ve 2 paralelních sálech,  
o ve 3. sále Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky 

• Pátek 15. 10. 2021 8:20 až 15:00  
o Edukační bloky + volná sdělení ve 2 paralelních sálech,  
o ve 3. sále Konference Laboratorní diagnostika v onkologii. 

 
 

Satelitní sympozia  
Sympozia bude možné sjednat nad rámec balíčku pro jednotlivé statuty partnerství. Časový rozsah bude 50 minut. Sponzor 
daného sympozia zajistí kompletní program hostů a celé sympozium bude řídit. Výběr času sympozia se bude odvislý od 
stupně partnerství.  
 
Sponzorované vysílání  
Jedná se o předtočené vysílání, které bude realizováno v definovaných časech (přestávky na oběd a jiné občerstvení), a to 
jak účastníkům připojeným on-line na jednom kanále, tak i prezenčním účastníkům v jednom ze sálů. 
 
Pořádat takovouto akci za současné epidemiologické situace klade vysoké nároky na celý organizační tým a pořádání BOD 
v hybridní formě je také velmi finančně náročné. Dovolujeme si Vás proto oslovit s žádostí o spolupráci a podporu. Vaše 
sponzorská pomoc formou příspěvků a uhrazení poplatků za služby je pro nás velmi důležitá a velice si jí vážíme. Právě 
proto doufáme, že i přes ne zcela příznivou situaci pro Vás dokážeme vytvořit atraktivní nabídku spolupráce a společnými 
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silami se nám podaří uspořádat úspěšnou konferenci. Informace o možnostech vaší účasti na BOD jsou součástí přílohy 
tohoto dopisu. 
 
Na závěr bychom Vás chtěli požádat, abyste nás nejpozději do 31. května 2021 informovali o svém zájmu a formě podpory 
letošních BOD, a to skrze registrační systém na webu www.onkologickedny.cz. V případě potřeby individualizovat nabídku 
či jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na mne či na Radku Babákovou z organizační sekretariátu. 
 
Předem Vám velice děkujeme za Vaši podporu a budeme se těšit na spolupráci. 

 

Náměstek ředitele MOÚ 
Předseda organizačního výboru 

 

Kontaktní osoba: , tel. 543 134 102, e-mail: bod@mou.cz 
 

  

Termíny pro odevzdávání objednávek firemní účasti: 

 
• sponzorství BOD (diamantový, zlatý, stříbrný, bronzový partner) + objednávka satelitů a sponzorovaných vysílání   

- objednávky do 31. května 2021 cestou registračního systému 
• pronájem výstavních ploch  

- objednávky do 31. května 2021 
•inzerce v programu, ve sborníku a v Konferenčních novinách  

- objednávky do 31. května 2021 
• finanční podpora soutěží  

-objednávky do 30. června 2021 
• další, individuálně domluvené možnosti spolupráce (např. trvalé i dočasné bannery s firemními logy v přednáškových 
sálech, natáčení a propagace webcastů a další) 

- objednávky do 30. června 2021 
• upoutávky, inzerce a videoinzerce v aplikaci pro mobilní telefony a tablety  

- objednávky do 30. června 2021 

www.onkologickedny.cz 

http://www.onkologickedny.cz/
mailto:bod@mou.cz
http://www.onkologickedny.cz/
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Příloha: Možnosti podpory BOD 

Diamantový partner 
(omezeno na max. 3 partnery) 
 
Režim ON-LINE + HYBRID: 

• Uveřejnění firemního loga na internetových stránkách kongresu a vysílacího studia vč. prolinku na web společnosti 

• Umístění loga na světelném banneru ve vysílacím sále BOD (největší velikost) a na úvod každého programového 
bloku 

• Podpora jednoho edukačního bloku dle výběru 

• Vysílání spotu o délce 1 minuty v přestávkách odborného programu (min. 3 vysílání denně)  

• Banner: Aktivní grafika/vizuál společnosti/produktu pod vysílacím oknem po dobu odborného programu jednoho 
dne s možností prolinku na detailnější informace (např. na webu společnosti) 

• Možnost realizovat virtuální stánek (umístění je zdarma, ale nejsou zahrnuty náklady na jeho vytvoření a nahrání, 
ceny dle ceníku našeho dodavatele) 

• Logo a inzerce v elektronickém programu (PDF soubor, přednostní výběr)  

• Logo a inzerce v tištěném i elektronickém sborníku abstrakt - 1 stránka A4 (přednostní výběr pozice)  

• Možnost přednostního výběru času pro uspořádání 1 satelitního sympozia v délce 50 min (pozor! samotná 
realizace sympozia je v tomto ročníku zpoplatněna zvlášť částkou 200 000,- Kč – viz níže)  

• nebo možnost přednostního výběru času pro 1 sponzorovaného vysílání v délce 50 min. (realizace vysílání je 
zpoplatněna zvlášť)  

• Možnost realizovat virtuální stánek (umístění je zdarma, ale nejsou zahrnuty náklady na jeho vytvoření a nahrání, 
ceny dle ceníku našeho dodavatele) 

• 15 lékařských a 5 partnerských registrací pro on-line účast zdarma 
 

V případě režimu HYBRID navíc: 

• Možnost pronájmu výstavní plochy po dobu celého sympozia ve velikosti od 12 do 17 m2 s možností přednostního 
výběru pozice - cena 10 000,- Kč za m2 

• Vysílání spotu i loga v přednáškovém sále během přestávek (stejně jako při on-line přenosu) 

• Distribuce firemních materiálů – umístění ve stojanech v prostorách registrace 

• Možnost umístění reklamních nadpisů, polepů, světelných panelů apod. - ceny individuálně dle domluvy 

• 8 lékařských registrací pro fyzickou účast zdarma 

• Vystavovatelské registrace zdarma (max. 5) 

• Možnost uspořádání firemního workshopu (viz níže). 
 
❖ Cena za status diamantového partnera: 700 000,- Kč + 21 % DPH  

Zlatý partner 
Režim ON-LINE + HYBRID: 

• Uveřejnění firemního loga na internetových stránkách kongresu a vysílacího studia vč. prolinku na web společnosti 

• Umístění loga na světelném banneru ve vysílacím sále BOD (úroveň zlatého sponzora) a na úvod každého 
programového bloku 

• Podpora jednoho edukačního bloku dle výběru 

• Vysílání spotu o délce 30 s v přestávkách odborného programu (min. 3 vysílání denně)  

• Banner rotující pro zlaté partnery: Aktivní grafika/vizuál společnosti/produktu pod vysílacím oknem po dobu 
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odborného programu jednoho dne s možností prolinku na detailnější informace (např. na webu společnosti) 
 

• Možnost realizovat virtuální stánek (umístění je zdarma, ale nejsou zahrnuty náklady na jeho vytvoření a nahrání, 
ceny dle ceníku našeho dodavatele) 

• Logo a inzerce v elektronickém programu (PDF soubor, přednostní výběr)  

• Logo a inzerce v tištěném i elektronickém sborníku abstrakt - 1 stránka A4 (přednostní výběr)  

• Možnost přednostního výběru času pro uspořádání 1 satelitního sympozia v délce 50 min (pozor! samotná 
realizace sympozia je v tomto ročníku zpoplatněna zvlášť částkou 200 000,- Kč – viz níže)  

• nebo možnost přednostního výběru času pro 1 sponzorovaného vysílání v délce 50 min. (realizace vysílání je 
zpoplatněna zvlášť) 

• Možnost realizovat virtuální stánek (umístění je zdarma, ale nejsou zahrnuty náklady na jeho vytvoření a nahrání, 
ceny dle ceníku našeho dodavatele) 

• 10 lékařských a 5 partnerských registrací pro on-line účast zdarma 
   

 

V případě režimu HYBRID navíc: 

• Možnost pronájmu výstavní plochy po dobu celého sympozia ve velikosti od 12 do 17 m2 – cena 10 000,- Kč za m2 

• Vysílání spotu i loga v přednáškovém sále během přestávek (stejně jako při on-line přenosu) 

• Distribuce firemních materiálů – umístění ve stojanech v prostorách registrace 

• Možnost umístění reklamních nadpisů, polepů, světelných panelů apod. - ceny individuálně dle domluvy 

• 5 lékařských registrací pro fyzickou účast zdarma 

• Vystavovatelské registrace zdarma (max. 5) 

• Možnost uspořádání firemního workshopu (viz níže). 
 
❖ Cena za statut zlatého partnera 550 000,- Kč + 21 % DPH 

 

Stříbrný partner 
Režim ON-LINE + HYBRID: 

• Uveřejnění firemního loga na internetových stránkách kongresu a vysílacího studia vč. prolinku na web společnosti 

• Umístění loga na světelném banneru ve vysílacím sále BOD (úroveň stříbrného sponzora) a na úvod každého 
programového bloku 

• Podpora jednoho edukačního bloku dle výběru 

• Vysílání spotu o délce 30 s v přestávkách odborného programu – 1 vysílání denně  

• Banner rotující pro všechny stříbrné partnery: Aktivní grafika/vizuál společnosti/produktu pod vysílacím oknem po 
dobu odborného programu jednoho dne s možností prolinku na detailnější informace (např. na webu společnosti) 

• Logo a inzerce v elektronickém programu (PDF soubor)  

• logo a inzerce v tištěném i elektronickém sborníku abstrakt – max. 1 stránka A5  

• Možnost uspořádání 1 satelitního sympozia v délce 50 min. pokud nebudou sloty využity diamantovými a zlatými 
sponzory, realizace sympozia je v tomto ročníku zpoplatněna zvlášť částkou 200 000,- Kč – viz níže  

• nebo možnost 1 sponzorovaného vysílání v délce 50 min. pokud nebudou sloty využity diamantovými a zlatými 
sponzory, realizace vysílání je zpoplatněna zvlášť částkou 150 000,- Kč 

• Možnost realizovat virtuální stánek (umístění je zdarma, ale nejsou zahrnuty náklady na jeho vytvoření a nahrání, 
ceny dle ceníku našeho dodavatele) 

• 5 lékařských a 5 partnerských registrací pro on-line účast zdarma 
 

V případě režimu HYBRID  navíc: 

• Možnost pronájmu výstavní plochy po dobu celého sympozia ve velikosti od 12 do 17 m2 - cena 10 000,- Kč za m2 
(pouze pokud nebude obsazeno diamantovými a zlatými partnery) 

• Vysílání spotu i loga v přednáškovém sále během přestávek (stejně jako při on-line přenosu) 

• Distribuce firemních materiálů – umístění ve stojanech v prostorách registrace 
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• Možnost umístění reklamních nadpisů, polepů, světelných panelů apod. - ceny individuálně dle domluvy 

• 3 lékařské registrace pro fyzickou účast zdarma 

• Vystavovatelské registrace zdarma (max. 3) 

• Možnost uspořádání firemního workshopu (viz níže). 
 
❖ Cena za statut stříbrného partnera 400 000,- Kč + 21 % DPH 

 

Bronzový partner 
Režim ON-LINE + HYBRID: 

• Uveřejnění firemního loga na internetových stránkách kongresu a vysílacího studia vč. prolinku na web společnosti 

• Umístění loga na světelném banneru ve vysílacím sále BOD (úroveň bronzového sponzora) a na úvod každého 
programového bloku 

• Vysílání spotu o délce 30 s v přestávkách odborného programu – dle dostupnosti časových slotů za příplatek 30 
000,- Kč za jedno vysílání  

• Logo a možnost inzerce v elektronickém programu (PDF soubor) – zpoplatněno zvlášť, ceny viz níže 

• Logo a možnost inzerce v tištěném i elektronickém sborníku abstrakt – zpoplatněno zvlášť, ceny viz níže 

• Možnost realizovat virtuální stánek (nejsou zahrnuty náklady na jeho vytvoření a nahrání, ceny dle ceníku našeho 
dodavatele) 

• 5 lékařských a 5 partnerských registrací pro on-line účast zdarma 

 
V případě režimu HYBRID  navíc: 

• Vysílání spotu i loga v přednáškovém sále během přestávek (stejně jako při on-line přenosu) 

• Distribuce firemních materiálů – umístění ve stojanech v prostorách registrace 

• Možnost umístění reklamních nadpisů, polepů, světelných panelů apod. - ceny individuálně dle domluvy 
 
❖ Cena za statut bronzového partnera 200 000,- Kč + 21 % DPH 

 

Vystavovatel 
Objednání konkrétních služeb dle individuální domluvy 
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Podrobný popis nabídky 
 

Výstavní plocha v režimu HYBRID 

STÁNKY V 1NP plocha 

1NP restaurace květinová stěna: 3-4m x 4m 12 

1NP restaurace část u baru: 3,4m x 3,7m 12.58 

1NP restaurace vchod: 4m x 4m 16 

1NP recepce: 6m x 2-3m 15 

    

STÁNKY V 2NP   

2NP Foyer Medium : 4,2m x 3,4m 14.28 

2NP Umělecký koutek: 3m x 4m 12 

2NP Foyer Boardroom: 5m x 3,5m 17.5 

CELKEM 99.36 
 

Tištěná inzerce 
Tištěná inzerce bude možná jak v programu (pouze režim HYBDRID), tak ve sborníku, které budou společné pro obě 
konference.  
Program konference bude v případě režimu ON-LINE vydáván pouze ve formě PDF souboru o rozsahu cca 30 - 60 stran. 
Do programu lze vložit i další informace, například o klinických registrech, kontakty na zástupce firem apod.  
 
Cena inzerce v programu je 25 000,- Kč (1 strana A5). 
 
Cena inzerce ve sborníku je 50 000,- Kč (1 strana A4, Kvalitní papír o velikosti A4, barevný tisk inzerce).  
 
Inzerci (jak v programu, tak ve sborníku) můžete objednat elektronickým registračním systémem, a to nejpozději do 30. 4. 
2021. Grafické podklady k inzerci je nutné dodat do 15. 9. 2021 
 

Satelitní sympozia 
bude možné sjednat nad rámec balíčku v rámci sjednaného statutu partnerství, budou 50-minutová. Sponzor daného 
sympozia zajistí kompletní program hostů a bude celé sympozium řídit. Výběr času sympozia se bude odvíjet od stupně 
partnerství.  
K dispozici je až 10 bloků pro realizaci satelitních sympozií. Výběr času sympozia se odvíjí od stupně partnerství. 
Finální znění programu je nutné doložit nejpozději do 10. září 2021. 
Cena 200 000,- Kč  
 

Sponzorované vysílání  
je předtočené vysílání, které bude realizováno v definovaných časech (přestávky na oběd a jiné občerstvení) a to jak 
účastníkům připojeným on-line na jednom kanále, tak i účastníkům v jednom sále na místě.  
K dispozici je nejméně 8 bloků sponzorovaných vysílání. Výběr času vysílání se odvíjí od stupně partnerství. 
Cena za 50 minut sponzorovaného vysílání 150 000,- Kč 
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Firemní workshopy, „advisory boards“ a „investigátorské meetingy“ BOD 
K dispozici je 1 malý salónek s plochou 36 m2 a klub pro max. 50 osob pro konání různých akcí organizovaných sponzory.  
Cena pronájmu je u salónku 50 000,- Kč za hodinu a 85 000,- Kč za hodinu u klubu. 
Jejich časování je na osobní domluvě.  
V případě konání firemní akce mimo prostory hotelu je v případě zájmu o zařazení do oficiálního programu zpoplatněno 
částkou 30 000,- Kč.  
Máte-li o uspořádání zájem, je nutné objednávku dodat nejpozději do 30. června  
Finální znění programu je nutné doložit nejpozději do 10. září 2021. 
 

Sponzorování soutěží: 
V rámci programu BOD a KNZP budou probíhat tyto soutěže: 

• Soutěž o nejlepší přednášku BOD (hlasování aplikací MOU EDU) 

• Soutěž o nejlepší přednášku KNZP (hlasování aplikací MOU EDU) 

• To nejlepší z onkologického výzkumu (výběr odbornou porotou) 

• Soutěž o nejlepší poster (výběr odbornou komisí – součást sponzoringu posterové sekce) 

 

Sponzorování posterové sekce 
• Propagace sponzora v posterové sekci. 

• Propagace v souvislosti se soutěží o nejlepší poster. 
Cena 50 000,- Kč 
 
 
 
 
Pozn. Všechny uvedené ceny jsou bez DPH. 

 


