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Vážený obchodný partner, 
pozývame Vás na Virtuálne Vzdelávanie SAVLMZ  

VV2021 

Organizátorom je Slovenská asociácia veterinárnych lekárov malých zvierat (SAVLMZ). Odborný 
program zameraný na medicínu spoločenských zvierat bude tematický rozdelený podľa kalendárnych 
mesiacov. 

Termín VV2021 : január až december 2021 

Odborné virtuálne stretnutie veterinárnych lekárov, firiem, sestričiek, študentov. Poskytujeme výbornú 
príležitosť na predstavenie produktov.  

Propagácia akcie je zabezpečená reklamou vo veterinárnych časopisoch SK, ČR, rozosielaním 
elektronických spravodajcov, FB a  najmä web stránkou www.edu.savlmz.sk. 

V mene mojom a v mene celého organizačného tímu Vás srdečne pozývam na VV2021. 
Pracujeme tak, aby táto akcia bola pre Vás a Vašu firmu prínosom. 

Registrácia na VV2021 prebieha len prostredníctvom on-line formulára, ktorý nájdete spolu 
s obchodnými podmienkami na webových stránkach kongresu v časti Partneri vzdelávania. 

 

V Banskej Bystrici 7.3.2021        Generálny sponzor SAVLMZ 

 

 

MVDr. Róbert Maňko          Hlavný partner SAVLMZ 
viceprezident SAVLMZ  
www.edu.savlmz.sk   
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MOŽNOSTI PREZENTÁCIE (všetky ceny sú uvedené bez DPH 20%): 

 

 
 Reklama na web stránkach www.edu.savlmz.sk (technickú špecifikáciu zašleme) 

                                                                                     Cena: 200€/mesiac 

 Partner lektora 
logo firmy uvedené pri prednášajúcom v pozvánke, predstavenie firmy pred prednáškou 
(max 30 sek) 
 Cena: 600€ 

 

 Elektronický spravodajca (Mailchimp newsletter) 
Rozposielaný na minimálne 3800 aktívnych mailových adries 

Cena: 250€ 

 Reklama (banner, alebo video v trvaní max 30 sek) umiestnené pred prednáškou 
a počas prestávky v rámci jedného tematického mesiaca. 

Cena: 500€ 

 Sponzorská prednáška počas VV2021 

         Cena: 500€/45 min 

Akékoľvek individuálne návrhy radi prediskutujeme. 
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 PONUKA EXKLUZÍVNEJ SPOLUPRÁCE 
Diamantový partner VV2021 (marec až december 2021)     
                                      Cena: 6.000€ 
 Reklamné video v dĺžke max 60 sek (umiestnené pred prednáškou a počas prestávky) 
 Logo firmy s textom Diamantový partner  VV2021 na www.edu.savlmz.sk 
 Možnosť pozvať 20 veterinárnych lekárov na prednášky za zvýhodnených podmienok 

vložného - zníženie vložného o 20€/osoba. Firma po svojej registrácii obdrží zľavové kódy. 
 Logo firmy s textom Diamantový partner na marketingových materiáloch (logo firmy nutné 

nahrať s prihláškou, resp. najneskôr do 12.3.2021 – nebude však použité na už vytvorených 
materiáloch) 
  

 
Platinový partner  VV2021 (marec až december 2021) Cena: 4.000€ 
 Reklamné video v dĺžke max 45 sek (umiestnené pred prednáškou a počas prestávky) 
 Logo firmy s textom Platinový partner  VV2021 na www.edu.savlmz.sk 
 Možnosť pozvať 15 veterinárnych lekárov na prednášky za zvýhodnených podmienok 

vložného - zníženie vložného o 20€/osoba. Firma po svojej registrácii obdrží zľavové 
kódy. 

 Logo firmy s textom Platinový partner na marketingových materiáloch (logo firmy nutné 
nahrať s prihláškou, resp. najneskôr do 12.3.2021 – nebude však použité na už 
vytvorených materiáloch) 

 
 
Zlatý partner VV2021 (marec až december 2021) Cena: 3.000€ 
 Reklamné video v dĺžke max 30 sek ( umiestnené pred prednáškou a počas prestávky ) 
 Logo firmy s textom Zlatý partner  VV2021 na www.edu.savlmz.sk 
 Možnosť pozvať 10 veterinárnych lekárov na prednášky za zvýhodnených podmienok 

vložného - zníženie vložného o 20€/osoba. Firma po svojej registrácii obdrží zľavové 
kódy. 

 Logo firmy s textom Zlatý partner na marketingových materiáloch (logo firmy nutné 
nahrať s prihláškou, resp. najneskôr do 12.3.2021 – nebude však použité na už 
vytvorených materiáloch) 
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VŠEOBECNÉ PODMIENKY PRE PREZENTÁCIU FIRIEM 

Článok I 
ORGANIZÁTOR VV2021 

Slovenská asociácia veterinárnych lekárov malých zvierat – SAVLMZ (ďalej usporiadateľ) 
Článok II 

OBCHODNÝ PARTNER 
Právnické a fyzické osoby, ktorým usporiadateľ potvrdil účasť na akcii. (ďalej OP) 

Článok III 
PRIHLÁŠKA 

1. Prihlásiť sa na akciu, je možné len vyplnením on-line prihlášky na www.edu.savlmz.sk, 
s akceptovaním týchto všeobecných podmienok, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou 
záväznej prihlášky 
2. Prihláška je obojstranne záväzná pre obchodného partnera aj pre usporiadateľa, 
záväznosť prihlášky začína dňom jej prijatia usporiadateľom 
3. O prijatí, alebo zamietnutí prihlášky rozhoduje usporiadateľ 
4. Výška poplatku za prezentáciu je uvedená v záväznej prihláške akcie. Ceny sú uvedené 
bez DPH. 

Článok IV 
PLATOBNÉ PODMIENKY 

1. Obchodný partner (OP) sa zaväzuje zaplatiť organizátorovi akékoľvek poskytnuté 
plnenia do dňa splatnosti faktúry. 
2. Cena za propagáciu je stanovená dohodou, na ktorú pristupuje OP podpisom záverečnej 
prihlášky. 
3. Ak OP odstúpi, zruší účasť na akcii je povinný uhradiť 50% z celkovej ceny objednávky. 
Túto podmienku akceptuje poslaním záväznej prihlášky. 
  

Článok V 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE 

1. Usporiadateľ je oprávnený v prípade porušenia akéhokoľvek ustanovenia týchto 
Všeobecných podmienok vylúčiť OP z ďalších účastí na akcii. Pokiaľ usporiadateľ nemôže 
z dôvodu ním nezavinených situácií zahájiť akciu, zaistiť jej celý priebeh  upovedomí 
o tom OP. Akékoľvek záväzky vzniknuté voči organizátorovi vyplývajúce zo záväznej 
prihlášky o účasti OP zanikajú. Žiadny nárok na náhradu vzniknutých škôd v tomto 
prípade OP neprináleží. 
2. Tieto Všeobecné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou záväznej prihlášky na akcii. 
3. Reklamácia OP, týkajúca sa platby usporiadateľovi sa musí uplatniť do 14 dní po 
obdržaní faktúry, po tejto lehote nebudú reklamácie uznané. Reklamácia k poskytnutým 
službám musí byť uplatnená najneskôr do 4 hodín po skončení akcie. 
 

Informácie pre OP: 
MVDr. Róbert Maňko, viceprezident1@savlmz.sk, 0905 511971  


