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Vážený obchodný partner, 

pozývame Vás na medzinárodný veterinárny kongres spojený s výstavou 

Nová Veterinária 2018 

Organizátorom je Slovenská asociácia veterinárnych lekárov malých zvierat (SAVLMZ). 
Odborný program zameraný na medicínu spoločenských zvierat bude zabezpečený vo viacerých 
sekciách a workshopoch. Výstavná časť je prístupná pre odbornú verejnosť bezplatne. 

Termín akcie: 27.-28. 10. 2018.  Miesto: areál Agrokomplexu v Nitre. 

Nová Veterinária je výstava s 25 ročnou tradíciou. Priemerný počet aktívnych účastníkov je 
viac ako 600 lekárov a minimálne 75 vystavovateľov. Táto akcia je najväčšia a s najdlhšou 
tradíciou na Slovensku. Prináša výbornú príležitosť na predstavenie produktov, nadviazanie 
obchodných kontaktov. Odborný program bude počas celej soboty a nedeľného dopoludnia. Vašim 
potrebám sme prispôsobili aj dĺžku prestávok.  

Propagácia akcie je zabezpečená listovým oslovením doktorov – členov KVL, zaradením do 
kalendária KVL SR a ČR, reklamou vo veterinárnych časopisoch, rozosielaním elektronických 
spravodajcov a najmä web stránkou www.veterinaria.sk. 

V mene mojom a v mene celého organizačného tímu Vás srdečne pozývam na výstavu Nová 
Veterinária 2018. Pracujeme tak, aby táto akcia bola pre Vás a Vašu firmu prínosom. 

Registrácia na výstavu prebieha len prostredníctvom on-line formulára, ktorý nájdete spolu 
s obchodnými podmienkami na webových stránkach kongresu v časti Sponzori a výstava. 

Kto nie je na Novej Veterinárii, ako keby nebol ... 

V Banskej Bystrici 01.08.2018 

 

MVDr. Róbert Maňko     Generálny sponzor SAVLMZ 
prezident SAVLMZ  
www.veterinaria.sk   



SAVLMZ, Jadrová 11, 821 02 Bratislava 

 www.savlmz.sk, info@savlmz.sk, www.veterinaria.sk 

MOŽNOSTI PREZENTÁCIE (všetky ceny sú uvedené bez DPH 20%): 

 

 Prenájom voľnej plochy  Cena: ≤50m2 115€/ m2; >50m2 ≤100m2 66€/ m2 
min 4m2, v cene je plocha vyznačená kobercom (možnosť dokúpiť napr.: elektrickú prípojku, 
stavbu zásteny octanorm, vybavenie plochy, nábytok atď.) 

Pri ploche nad 6 m2 v cene zahrnuté aj lístky: obed so – 1x, občerstvenie so – 1x, 
občerstvenie ne – 1x, banket – 1x  

Pri ploche nad 10 m2 v cene zahrnuté aj lístky: obed so – 2x, občerstvenie so – 2x, 
občerstvenie ne – 2x, banket – 2x  

Pri ploche nad 15 m2 v cene zahrnuté aj lístky: obed so – 3x, občerstvenie so – 3x, 
občerstvenie ne – 3x, banket – 3x  

 Propagácia firmy, výrobku bez výstavnej plochy, účasť pracovníkov firiem bez 
vlastného stánku. Cena zahŕňa pobyt vo výstavnej expozícii a občerstvenie. Lístky: obed 
so – 1x, občerstvenie so – 1x, občerstvenie ne – 1x, banket – 1x 

 Cena: 350 €/osoba 

 Reklama na web stránkach kongresu www.veterinaria.sk  

                                                                                     Cena: 400€/mesiac 

 Partner lektora 
logo firmy uvedené pri prednášajúcom v pozvánke, predstavenie firmy pred prednáškou 

 Cena: 300€ 

 Tlačená reklama na stoličkách v prednáškových miestnostiach (tlač aj rozloženie v réžii 
vystavovateľa): 

Cena: 75€ /sekcia/1x 

 Vkladačka – pozvánky 
Maximálna veľkosť A5, resp. A4 zložená na veľkosť A5, maximálne 100g papier. Napr. 
reklama, pozvánka do stánku, upútavka na akciu a pod. vložená ku pozvánkam pre 
veterinárov (cca 1400ks), zložené materiály je nutné dodať do 15.9.2018. 
                                                                                     Cena: 219€  

 Vkladačka – registrácia 
Vloženie firemných materiálov (napr.: list A4, vzorka do 200gr.) ku Zborníku prednášok, ktorý 
dostane každý účastník pri registrácii. Materiál doručiť 26.10.2018 max do 16.00 do Pavilónu 
M1, Agrokomplex Nitra 

Cena: 185€ 
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 Prenájom prednáškovej miestnosti (cca 20-40 osôb) v stánku Royal Canin – SAVLMZ 
Možnosť objednať maximálne 2 x 15 min. Vybavenie: dataprojektor 

Cena: 50€/15 min 

 Prenájom prednáškovej miestnosti pre firmy (samostatná sekcia v Pavilóne K) 
Možnosť objednať 30 min bloky. Vybavenie: dataprojektor, premietacie plátno 

Cena: 150€/30 min 

 Akákoľvek reklama mimo výstavného stánku 

Expo aréna         Cena: 55€/ m2 

Prednášková miestnosť – bočné steny     Cena: 220€/ m2 

Prednášková miestnosť – čelná stena     Cena: 440€/ m2 

Vonkajšie priestory v rámci Agrokomplexu   Cena:   33€/ m2 

Umiestnenie akéhokoľvek reklamného materiálu mimo priestor vlastného výstavného stánku 
je potrebné vopred dohodnúť s organizátorom. 

 Tričká pre organizátorov 
S logom firmy + logom výstavy. Počet kusov 40. Veľkosť: 10x XL, 20x L, 10x M. Strih 
univerzálny. Farba jasno žltá. Výrobu zabezpečí dodávateľ. Termín dodania: do 26.10.2018 do 
10.00. Miesto dodania: Agrokomplex Nitra pavilón M1. 

Cena: 220€ 

 Elektronický spravodajca (Mailchimp newsletter) 
Rozposielaný všetkým registrovaným účastníkom. Odkaz/link musí obsahovať akúkoľvek 
výhodu pre členov asociácie SAVLMZ a účastníkov kongresu. 

Cena: 163€ 

Akékoľvek individuálne návrhy radi prediskutujeme. 
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 Stavaný typový stánok (štandardná výbava) 
 

Typový stánok č.1 –    
3x3 m (9 m2): 1.496€; 
Prenájom výstavnej 
plochy, postavenie stánku 
(viď. nákres), 1x 
informačný pult (plná doska), 1x presklená 
vitrína, základné osvetlenie stánku, 
koberec, názov firmy na 2m, zásuvky 2 ks, 
1x stôl priem. 100 cm, 4x stolička, 1x 
stojanový vešiak, 1x kôš na smeti, 1x regál, 
elektrická prípojka do 1 kW,  
 
Lístky: obed so – 2x, občerstvenie so – 4x, 
občerstvenie ne – 2x, banket – 2x  

Typový stánok č.2 – 
3x2 m (6 m2): 1.265€; 
Prenájom výstavnej 
plochy, postavenie 
stánku (viď. nákres), 
1x informačný pult (plná doska), základné 
osvetlenie stánku, koberec, názov firmy na 
2 m, zásuvky 2 ks, 1x stôl priem. 60 cm, 2x 
stolička, 1x stojanový vešiak, 1x kôš na 
smeti, elektrická prípojka do 1 kW,  

 
 

Lístky: obed so – 2x, občerstvenie so – 4x, 
občerstvenie ne – 2x, banket – 2x  

 
Cena za expozíciu zahŕňa:  

bezplatné parkovanie vedľa pavilónu  
ochrana expozícií v mimo výstavnom čase (bez poistenia) 
free wifi pripojenie na výstavisku 
Umiestňovať reklamu mimo vlastného stánku je povolené len so súhlasom 
organizátora. V prípade umiestnenia reklamných materiálov bez povolenia organizátora, 
bude to dodatočne fakturované! 
 
OBČERSVENIE  

Je zabezpečené priamo v expo aréne formou bufetových stolov a podávaných jedál na obed. 
Vstup do reštauračnej zóny je spoplatnený. Je možné si zakúpiť lístky na občerstvenie a obed.  

1x lístok na občerstvenie : 5€/ jeden vstup 
1x obed :   8€ 

Káva a voda je pre vystavovateľov voľne dostupná. 

Z reštauračnej zóny je zakázané vynášať akékoľvek jedlo a nápoje.  
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 PONUKA EXKLUZÍVNEJ SPOLUPRÁCE 
Diamantový partner        Cena: 6.000€ 
 Výstavná plocha 48 m2 = 6x8 m(môže sa rozšíriť max. na 60 m2, príplatok  66€/m2) 
 Reklama v prednáškovej miestnosti 2 m2 – len bočná stena 
     Reklama mimo stánku 6 m2 
 Reklama na bankete 4 m2 
 Logo firmy s textom Platinový partner na www.veterinaria.sk 
 Možnosť pozvať 20 veterinárnych lekárov na kongres 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 10.9.2018 – nebude však použité na už 
vytvorených materiáloch) 

 Lístky: obed so – 15x, občerstvenie so – 30x, občerstvenie ne – 15x, banket – 15x  
 
Platinový partner  Cena: 4.000€ 
 Výstavná plocha 30 m2 = 5x6m (môže sa rozšíriť max. na 40 m2, príplatok  105 €/m2) 
 Reklama v prednáškovej miestnosti 2 m2 – len bočná stena 
      Reklama mimo stánku 4 m2 
 Reklama na bankete 2 m2 
 Logo firmy s textom Platinový partner na www.veterinaria.sk 
 Možnosť pozvať 10 veterinárnych lekárov na kongres 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 10.9.2018 – nebude však použité na už 
vytvorených materiáloch) 

 Lístky: obed so – 7x, občerstvenie so – 15x, občerstvenie ne – 7x, banket – 7x  
 
Zlatý partner Cena: 3.000€ 
 Výstavná plocha 20 m2 = 4x5m (môže sa rozšíriť max. na 25 m2, príplatok: 105 €/m2) 
 Reklama v prednáškovej miestnosti 1 m2 len bočná stena 
 Reklama mimo stánku 3 m2 
 Reklama na bankete 1 m2 
 Logo firmy s textom Zlatý partner na www.veterinaria.sk 
 Možnosť pozvať 10 veterinárnych lekárov na kongres 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 10.9.2018 – nebude však použité na už 
vytvorených materiáloch) 

 Lístky: obed so – 5x, občerstvenie so – 10x, občerstvenie ne – 5x, banket – 5x  
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VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÉ PODMIENKY PRE PREZENTÁCIU FIRIEM 

Článok I 
ORGANIZÁTOR VÝSTAVY 

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

Článok II 
VYSTAVOVATEĽ 

Právnické a fyzické osoby, ktorým usporiadateľ potvrdil účasť na akcii. (ďalej 
vystavovateľ) 

Článok III 
PRIHLÁŠKA 

1. Prihlásiť sa na akciu, je možné len vyplnením on-line prihlášky na www.veterinaria.sk, 
s akceptovaním týchto všeobecných podmienok, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou 
záväznej prihlášky 
2. Prihláška je obojstranne záväzná pre vystavovateľa aj pre usporiadateľa, záväznosť 
prihlášky začína dňom jej prijatia usporiadateľom 
3. O prijatí, alebo zamietnutí prihlášky rozhoduje usporiadateľ 
4. Výška poplatku za výstavnú plochu/stánok je uvedená v záväznej prihláške akcie. 
Každý začatý meter štvorcový sa počíta ako celý. Ceny sú uvedené bez DPH. 

Článok IV 
PLATOBNÉ PODMIENKY 

1. Vystavovateľ sa zaväzuje zaplatiť organizátorovi akékoľvek poskytnuté plnenia do 
dňa splatnosti faktúry. 
2. Cena za výstavnú plochu je stanovená dohodou, na ktorú pristupuje vystavovateľ 
podpisom záverečnej prihlášky 
3. Vystavovateľ uhradí zálohovú faktúru, ktorú vystaví usporiadateľ. Po jej úhrade 
dostane usporiadateľ bežný daňový doklad.  
4. Ak vystavovateľ odstúpi, zruší účasť na akcii do 01.10.2018 je povinný uhradiť 50% 
z celkovej ceny objednávky. Pri zrušení účasti prihlásenej firmy po 01.10.2018 
vystavovateľ povinne uhradí 100% ceny objednávky. Túto podmienku akceptuje 
poslaním záväznej prihlášky. 
5. Pri registrácii a zaplatení faktúry do 1.10.2018 (suma pripísaná na účet SAVLMZ) platí 
zverejnená cena. 
6. Pri registrácii po 1.10.2018 (suma pripísaná na účet SAVLMZ) sa konečná cena 
zvyšuje o 10%. 
7. Člen SAVLMZ, ktorý prezentuje svoje veterinárne pracovisko na výstave Nová 
Veterinária 2018, má nárok na zľavu 50% pri prenájme voľnej plochy. 

Článok V 
EXPONÁTY, POISTENIE 

1. Pod pojmom exponát sa rozumie: výrobok, tovar, alebo práva k nehmotný majetkom, 
ktoré sú záväzne prihlásene a vystavované na expozícii. 
2. Usporiadateľ si môže u vystavovateľa vyžiadať zoznam exponátov. 
3. Prevzatie exponátov (stánku) na výstavisku zaisťuje vystavovateľ, príp. jeho zástupca. 
V opačnom prípade sú exponáty inštalované na riziko vystavovateľa v jeho expozícií. 
Demontáž a odvoz exponátov musí byť ukončená v čase určenom usporiadateľom. 
Stánok musí byť prevzatý najneskôr dňa 26.10.2018 do 17.00h. 
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4. Usporiadateľ nezodpovedá vystavovateľovi za stratu, poškodenie, alebo zničenie 
exponátov, vybavenie či zariadenie expozície pred zahájením, počas, či po ukončení 
akcie. 
5. Vystavovateľ je preto povinný poistiť všetky exponáty na vlastné náklady po celú 
dobu akcie, proti všetkým nebezpečenstvám, ktoré by prichádzali do úvahy konkrétne.  
6. Vystavovateľ je povinný vrátiť predmety a zariadenie zapožičané usporiadateľom po 
akcii nepoškodené. Škodu vzniknutú vystavovateľom na majetku Agrokomplex, Nitra, je 
vystavovateľ povinný odstrániť na vlastné náklady. 

Článok VI 
PROPAGÁCIA A INZERCIA 

1. Je zakázané vystavovať exponáty mimo vlastnej expozície 
2. Plagáty, propagačné štíty a iné propagačné predmety sa môžu umiestniť mimo 
expozície vystavovateľa len po dohodnutí s usporiadateľom. 
3. Akustická hudba, reklama a iné propagačné médiá mimo expozície musia byť 
najskôr prebraté a schválené usporiadateľom. 

Článok VII 
STAVBA A DEMONTÁŽ STÁNKU 

1. Stavba stánku: 26.10.2018 od 10.00h do 20.00h. Len v tomto čase je možne stavať 
stánok. Stánok musí byť pripravený pred 07.00h 27.10.2018. 
2. Demontáž stánku/výstavných priestorov je možná 28.10.2018 po 14.00h.  
3. V prípade, že firma demontuje stánok alebo opustí výstavný priestor skôr, bude 
účtovaný poplatok 300€ + DPH 
4. Typový stánok bude pripravený pre každého vystavovateľa podľa objednávky. 
Konkrétne umiestnenia stánkov budú pridelené firmám v závislosti od veľkosti stánku, 
dátumu prijatia záväznej prihlášky – objednávky a priestorových možností.  

Článok VIII 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE 

1. Usporiadateľ je oprávnený v prípade porušenia akéhokoľvek ustanovenia týchto 
Všeobecných podmienok vylúčiť vystavovateľa z ďalších účastí na akcii. Pokiaľ 
usporiadateľ nemôže z dôvodu ním nezavinených situácií zahájiť akciu, zaistiť jej celý 
priebeh na celej, alebo aspoň na časti výstavnej plochy upovedomí o tom 
vystavovateľov. Akékoľvek záväzky vzniknuté voči organizátorovi vyplývajúce zo 
záväznej prihlášky o účasti vystavovateľa zanikajú. Žiadny nárok na náhradu 
vzniknutých škôd v tomto prípade vystavovateľom neprináleží. 
2. Tieto Všeobecné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou záväznej prihlášky na akcii. 
3. Reklamácia vystavovateľov, 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. 
4. V priestoroch výstavy je prísne zakázané podávanie alkoholu (toleruje sa víno 
vo fľaši, pivo vo fľaši alebo plechovke) V prípade porušenia tohto zákazu si 
usporiadateľ vyhradzuje právo na následne doúčtovanie sumy 600€ + DPH/ deň! 
5. Vystavovateľ je povinný dodržiavať všetky bezpečnostné a organizačné pokyny 
usporiadateľa a majiteľa objektu. 

 

Informácie pre vystavovateľov: 
MVDr. Róbert Maňko, prezident@savlmz.sk, 0905 511971  


