PONUKA PRE PARTNEROV 2022
Vážené kolegyne a kolegovia, vážení obchodní partneri,
Slovenská resuscitačná rada sa na Vás i v tomto roku obracia s ponukou spolupráce.
SRR je dobrovoľným, nepolitickým, nenáboženským, odborným združením, ktoré
z veľkej časti funguje práve vďaka Vašej podpore. Dúfame, že aj Vám naša
spolupráca priniesla to, čo ste od nej očakávali a v prípade nových partnerov pevne
veríme, že prinesie. V ponuke nájdete balíčky konkrétnych aktivít a produktov, ktoré
sú zostavené na základe skúseností z uplynulých rokov a tiež Vašich požiadaviek.
Možnosti a očakávania každého z nás sú jedinečné, preto ponúkame možnosť
nastaviť parametre tak, aby boli obe strany spokojné. Sme ochotní prispôsobiť sa
Vašim možnostiam a v prípade záujmu pripraviť ponuku na mieru. Hľadanie
vzájomne výhodných foriem spolupráce je i naším cieľom.
Hlavným poslaním Slovenskej resuscitačnej rady je práca na zlepšovaní kvality
neodkladnej resuscitácie a urgentnej medicíny na Slovensku na všetkých úrovniach –
od laickej po odbornú.
Cieľom SRR je podpora medziodborovej a medzinárodnej spolupráce v oblasti
neodkladnej resuscitácie za účelom zavedenia nových vedeckých poznatkov
a postupov do praxe. SRR sa podieľa na zvyšovaní povedomia verejnosti o
požiadavkách kladených na prevenciu a liečbu pacientov s náhlym zastavením obehu.
Poskytuje tiež poradenské služby vo všetkých oblastiach súvisiacich s problematikou
neodkladnej resuscitácie a urgentnej medicíny. SRR má ambíciu odovzdávať znalosti
úkonov smerujúcich k odvráteniu náhlej smrti aj širokej verejnosti.
Výrazom uznania odborných kvalít je priznanie titulu oficiálny partner
Európskej resuscitačnej rady (European Resuscitation Council – ERC) pre
Slovenskú republiku.
Prosím, pomôžte nám plniť tieto ciele tým, že podporíte našu spoločnosť.
Mgr. MUDr. Jozef Kőppl, MPH
Predseda SRR

POPIS PROJEKTOV NA ROK 2022
➢ ADVANCED LIFE SUPPORT PROVIDER COURSE 2022
❖ Kurz ALS Provider je garantovaný Európskou resuscitačnou radou
(European resuscitation council – ERC). Tým je zabezpečená
konštantná kvalita a štruktúra kurzu vo všetkých školiacich centrách v
Európe. V roku 2021 plánujeme zorganizovať kurz v troch až štyroch
termínoch.
❖ Tento kurz je určený špeciálne pre zdravotníkov – pre lekárov
(bez ohľadu na špecializáciu alebo dĺžku praxe), zdravotné sestry
a zdravotníckych záchranárov. Úspešný absolvent kurzu získava
medzinárodne platný certifikát ERC ALS Provider. V niektorých
štátoch Európskej únie je získanie tohto certifikátu podmienkou
vykonávania klinickej praxe zdravotníckeho pracovníka. Kurz sa
realizuje za účasti medzinárodnej lektorskej platformy a je vedený
v anglickom jazyku. Bližšie informácie nájdete na www.srr.sk.

➢ DEŇ ZÁCHRANY ŽIVOTA, 16. 10. 2022
❖ V októbri sa bude konať v poradí už deviaty ročník Dňa záchrany
života. Siedmy ročník v roku 2020 bol vzhľadom na situáciu
s pandémiou COVID-19 virtuálny – snažili sme sa zvýšiť povedomie
o podujatí najmä cez sociálne siete známych slovenských osobností.
Týmto spôsobom sa nám podarilo hlavnú myšlienku podujatia dostať
k takmer 1,5 miliónu ľudí.

SPONZORSKÉ KATEGÓRIE
ALS PROVIDER KURZY
➢ HLAVNÝ PARTNER

5 000 EUR

✓ Možnosť využiť výstavnú plochu 6 m2 (zahŕňa 2 vystavovateľské
registrácie)
✓ Možnosť umiestniť reklamný banner partnera v hlavnej prednáškovej sále
(umiestnenie určuje organizátor, banner dodáva partner)
✓ Umiestnenie loga partnera na webových stránkach SRR s prelinkovaním na
stránky partnera
✓ Umiestnenie loga spoločnosti spolu s popisom do 200 slov na všetkých
komunikačných kanáloch ALS Provider kurzu – Facebook, Instagram, web,
newslettery zasielané účastníkom...
✓ Vklad propagačných materiálov k edukačným materiálom pre účastníkov
kurzu
✓ Exkluzívne dodanie vybavenia pre realizáciu kurzu (po dohode) – platí
najmä pre vybavenie ako defibrilátory, figuríny a simulátory, zdravotnícke
nástroje a ďalšie pomôcky
✓ Exkluzívne predstavenie spoločnosti účastníkom kurzu a lektorskému
tímu formou ústnej prezentácie pred zahájením kurzu (do 15 minút)
➢ PARTNER

2 500 EUR

✓ Možnosť využiť výstavnú plochu 4 m2 (zahŕňa 1 vystavovateľskú
registráciu)
✓ Možnosť umiestniť reklamný banner partnera na pódium prednáškovej
sály (umiestnenie určuje organizátor, banner dodáva partner)
✓ Umiestnenie loga partnera na webových stránkach SRR s prelinkovaním na
stránky partnera
✓ Umiestnenie loga spoločnosti na všetkých komunikačných kanáloch ALS
Provider kurzu – Facebook, Instagram, web, newslettery zasielané
účastníkom...
✓ Vklad propagačných materiálov k edukačným materiálom pre účastníkov
kurzu

✓ Dodanie zdravotníckych pomôcok a vybavenia pre realizáciu kurzu (po
dohode a po výbere hlavného partnera)
➢ DOPLNKOVÉ SLUŽBY ALS PROVIDER KURZOV

500 EUR/KS

✓ Možnosť umiestniť reklamný banner spoločnosti v mieste konania
podujatia (umiestnenie určuje organizátor, banner dodáva partner)
✓ Vklad propagačných materiálov k edukačným materiálom pre účastníkov
kurzu
✓ Digitálna reklama – newsletter, mailingy na účastníkov, databáza členov
i z ostatných partnerských spoločností, FB príspevok, IG príspevok (obsah
a rozsah dohodou)

SPONZORSKÉ KATEGÓRIE
DEŇ ZÁCHRANY ŽIVOTA
➢ HLAVNÝ PARTNER

5000 EUR

✓ Aktívne predstavenie vašej spoločnosti či produktu možné podľa
individuálnej dohody (predstavenie spoločnosti či produktu pri úvodnej reči
na tlačovej konferencii k podujatiu)
✓ Logo vašej spoločnosti na webových stránkach SRR a informačných
materiáloch podujatia
✓ Pozvánka pre 2 osoby na tlačovú konferenciu k podujatiu
✓ Premietanie loga vrátane Vášho firemného video spotu v rámci
tlačovej konferencie (podľa individuálnej dohody)
➢ PARTNER

2500 EUR

✓ Logo vašej spoločnosti na webových stránkach SRR a informačných
materiáloch podujatia
✓ Pozvánka pre 1 osobu na tlačovú konferenciu k podujatiu
✓ Premietanie loga spoločnosti na obrazovke počas tlačovej
konferencie

SPONZORSKÉ KATEGÓRIE
CELOROK 2021
➢ GENERÁLNY PARTNER SRR PRE ROK 2022

10 000 EUR

✓ Úroveň hlavného partnera na všetkých podujatiach v roku 2022
✓ Možnosť umiestnenia reklamy na webových stránkach SRR
✓ Premietanie loga spolu s vašim firemným video spotom na tlačovej
konferencii ku Dňu záchrany života
✓ 2 pozvánky na tlačovú konferenciu v rámci Dňa záchrany života
✓ Premietnutie loga spolu s vašim firemným video spotom na ALS Provider
kurzoch
✓ Umiestnenie loga na propagačných materiáloch organizovaných podujatí
a webových stránkach organizácie
✓ Reklama na sociálnych sieťach SRR (instagram, facebook) – 4 x ročne
➢ PARTNER SRR PRE ROK 2022

5000 EUR

✓ Úroveň partnera na všetkých podujatiach v roku 2022
✓ 2 pozvánky na tlačovú konferenciu v rámci Dňa záchrany života
✓ Umiestnenie loga na propagačných materiáloch organizovaných podujatí
a webových stránkach organizácie
✓ Reklama na sociálnych sieťach SRR (instagram, facebook) – 2 x ročne
*POZNÁMKA
Všetky ceny sú uvedené bez 20% DPH.
V prípade, že táto partnerská ponuka nezodpovedá Vašim potrebám,
obráťte sa prosím pre spracovanie ponuky na mieru na:
Ing. Romana Kluková
Asociačná Manažérka SRR
GUARANT International spol. s r. o.
Českomoravská 19, 190 00 Praha 9
E-mail: klukova@guarant.cz, Mob.: +420 725 909 363

