
17. Festival diabetu 
pod záštitou primátora mesta Banská Bystrica  

ktorý sa bude konať  

 
 

v Banskej Bystrici – Námestie SNP 
 

12. novembra 2022 od 8.00 hod. 
 
 

Záväzná prihláška k účasti firiem 
 
 

Názov firmy:  

Adresa (PSČ):  

IČO:  
IČ DPH:  

Kontaktná osoba:  
Mobil:  

E-mail:  
 

Forma podpory:  

1) Generálny partner – workshop (6 500,- EUR ) □                                             

2) Hlavný partner workshop ( 4 500,- EUR )  □ 

3) Partner podujatia ( 1 300, - EUR )   □ 
 

Forma prezentácie: 
4) Prezentácia formou stánku     □   

5) Prezentácia formou workshopu   □  
6) Názov workshopu ........................................................................................................... 
7) Meno, priezvisko a tituly autorov workshopu prípadne spoluautorov  ....................... 

......................................................................................................................................... 

 
a) Cena  u partnerov podujatia (podľa bodu 3.) môže byť  stanovená  aj dohodou  s organizátorom  

podujatia.  Pokrýva  režijné náklady, prenájom priestorov, energiu, výstavnú plochu, občerstvenie,  
technické vybavenie, vydanie časopisu DiaSpektrum. 

 

b) Každý reprezentant prihlásenej firmy od organizátora obdrží  občerstvenie v priestoroch konania 
17. Festivalu diabetu a časopis. 

 
c) Na  základe  záväznej  prihlášky Vám faktúru vystaví Zväz diabetikov Slovenska, Ústredie, Súťažná         

č. 18, 821 08 Bratislava 2, za prenájom priestorov na Vašu prezentáciu. 
d)  Pri  príležitosti  konania  tohto  podujatia  bude vydaný odborný časopis DiaSpektrum s pridele-    

ným  ISSN,  v  ktorom  môžete  umiestniť reklamu Vašej spoločnosti, alebo odborný článok. Nutné  

doručiť   

do 20. 10. 2022 

 

na e-mail diaspektrum@gmail.com . Časopis bude rozdávaný zadarmo priamo na podujatí. 

mailto:diaspektrum@gmail.com


 

e)  Ponuka možnosti Vašej reklamy v časopise DiaSpektrum, ktorý bude distribuovaný v náklade    
     25 000 ks je nasledovná: 

A4 – 1 200,- euro, 
A5 -    800,- euro, 

A6 -    500,- euro. 

Generálny partner má zadarmo reklamu formátu A4.  
Hlavný partner má zadarmo reklamu formátu A5. 

 
f)   Záväznú    prihlášku   k   účasti   firiem na podujatí je potrebné zaslať e-mailom na 

zds.zds1@gmail.com 
do 20.10.2022. 

 
g)  Záujem o workshop v stanovených témach je potrebné nahlásiť najneskôr do 20.10.2022 na                          

e-mailovu adresu: zds.zds1@gmail.com.  
      

h) Informácie o podujatí sú uverejnené v Informačnom liste, ktorý je súčasťou záväznej prihlášky. 
 

i) Rozmiestnenie workshopov určuje organizátor podujatia. 

 

mailto:zds.zds1@gmail.com

