PARTNERSKÁ
PONUKA
2022
Slovenskej spoločnosti
pre otorinolaryngológiu
a chirurgiu hlavy a krku

Úvodné slovo predsedu Slovenskej spoločnosti
pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku

Výbor SSO
Predseda:
Doc. MUDr. Pavel Doležal, CSc., mim.prof.

Vážení obchodní partneri,
Obraciame sa na vás s ponukou spolupráce so Slovenskou spoločnosťou
pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku (SSO).
SSO združuje odborníkov, ktorí sa podieľajú na rozvoji medicínskeho poznania

Členovia:
Vedecký sekretár: MUDr. Barta Tibor, PhD.
Prof. MUDr. Klačanský Juraj, CSc.
MUDr. Kováč Marián
MUDr. Kulich Richard

v oblasti diagnostiky, prevencie a liečby chorôb ucha, nosa, hltana, hrtana, hlavy a krku.

Prof. MUDr. Milan Profant, CSc

SSO formuje koncepciu odboru, stanovuje doporučené terapeutické postupy v odbore,

Doc. MUDr. Miroslav Tedla, PhD. MPH

zabezpečuje komunikáciu s ostatnými odbornými spoločnosťami, orgánmi štátnej
správy a poisťovňami. Organizuje odborné vzdelávacie podujatia s domácou
i zahraničnou účasťou, vydáva odborné časopisy, bulletiny a iné informačné materiály.
Dovoľujeme si Vás osloviť s ponukou možnej celoročnej spolupráce, ktorá by nad rámec
pravidelne organizovaných odborných akcií mohla priniesť nový priestor k prezentácii
Vašej spoločnosti.
Pevne veríme, že Vás naša ponuka na spoluprácu zaujme.

MUDr. Sičák Marián, PhD.
MUDr. Volmutová Dagmar
Dozorná rada
MUDr. Katarína Obtulovičová, PhD.,
MUDr. Patrik Štefanička, PhD.
MUDr. Igor Hrisenko, st.

Sekcie spoločnosti

Partnerské balíčky

Audiologická sekcia
predseda: Doc. MUDr. Zuzana Kabátová, CSc.
Otologická sekcia
predseda: Prof. MUDr. Milan Profant, CSc.
Rinologická sekcia
predseda: MUDr. Marián Sičák, PhD.
Foniatrická sekcia
predseda: MUDr. Ľubica Šuchová, PhD.
Sekcia Detskej ORL
predseda: MUDr. Samuel Kunzo
Sekcia Klinickej logopédie
Mgr. Zuzana Moškurjáková
Onkologická sekcia
predseda: doc. MUDr. Vladimír Čalkovský, PhD.
Otoneurologická sekcia
predseda: MUDr. Iveta Csekesová
Sekcia Neštátnych otolaryngológov
predseda: MUDr. Richard Kulich
Laryngologická sekcia
predseda: doc. MUDr. Miroslav Tedla, PhD. MPH
Sekcia Mladí ORL
predseda: predseda: MUDr. Diana Horvát Hriseňková

GENERÁLNY PARTNER
HLAVNÝ PARTNER
PARTNER

Generálny partner
3 000€

Logo partnera na homepage www.sso.sk v kategórii
Generálny partner s prekliknutím na webové stránky partnera

Hlavný partner
2 000€

Logo partnera na homepage www.sso.sk v kategórii
Generálny partner s prekliknutím na webové stránky partnera

Logo partnera a popis do 500 slov na webovej stránke
SSO www.sso.sk v sekcii Partneri - Generálny partner s prekliknutím
na webové stránky partnera

Logo partnera a popis do 200 slov na webovej stránke SSO
www.sso.sk v sekcii Partneri - Hlavný partner s prekliknutím
na webové stránky partnera

Uvedenie vlastného PR článku/inzercie na webovej stránke
www.sso.sk v sekcii

Uvedenie vlastného PR článku/inzercie na webovej stránke
www.sso.sk v sekcii Inzercie na 1 mesiac

Mailing s obsahom dodaným od partnera (po predchádzajúcom
schválení výborom spoločnosti), vrátane hlasovacieho dotazníka,
rozoslaný do slovenskej databázy (500 ORL odborníkov)
1x v priebehu roka.

Mailing s obsahom dodaným od partnera (po predchádzajúcom
schválení výborom spoločnosti), vrátane hlasovacieho dotazníka,
rozoslaný do slovenskej databázy (500 ORL odborníkov)
1x v priebehu roka.

Uvedenie loga partnera v časopise Otorinolaryngologie a foniatrie
v časti vyčlenenej partnerom SSO v kategórii Generálny partner

Uvedenie loga partnera v časopise Otorinolaryngologie a foniatrie
v časti vyčlenenej partnerom SSO v kategórii Hlavný partner

Účasť zástupcu partnera na stretnutí s ORL výborom
Získanie informácií o návštevnosti webu z Google analytics – kvartálne
Možnosť využívať titul Generálny partner ORL vo vlastných
materiáloch
Zľava na doobjednané služby z partnerskej ponuky vo výške 30%

Účasť zástupcu partnera na stretnutí s ORL výborom
Získanie informácií o návštevnosti webu z Google analytics – kvartálne
Možnosť využívať titul Hlavný partner ORL vo vlastných materiáloch
Zľava na doobjednané služby z partnerskej ponuky vo výške 20%

Partner

Špeciálna ponuka SSO
len pre partnerov

1 000€

Logo partnera na homepage www.sso.sk v kategórii Partner ORL
s prekliknutím na webové stránky partnera
Uvedenie loga partnera v časopise Otorinolaryngologie a foniatrie
v časti vyčlenenej partnerom SSO v kategórii Partner
Účasť zástupcu partnera na stretnutí s ORL výborom
Možnosť využívať titul Hlavný partner ORL vo vlastných materiáloch
Zľava na doobjednané služby z partnerskej ponuky vo výške 10%

Záštita ORL spoločnosťou

Organizácia okrúhleho stola

Záštita ORL spoločnosťou akcie
organizovanej partnerom
1 000€

Stretnutie zástupcov partnera
s uzavretým okruhom odborníkov,
diskusia o predtým dohodnutých
témach v mieste partnera, pričom
všetky náklady hradí partner.
Maximum 3 hodiny, maximálny
počet 4 ORL odborníci,
4 zástupcovia partnera.
2 000€

Záštita ORL spoločnosťou akcie
organizovanej partnerom
za účasti Člena výboru
2 000€

LOGO SSO na produkte/produktovej rade 1 rok
10 000€
LOGO SSO na produkte/produktovej rade 3 roky
25 000€
Možnosť uvádzať logo SSO na produkte partnera, na základe konkrétnej dohody.
Podoba uvedenia loga na produkte podlieha predchádzajúcemu schváleniu výborom spoločnosti.

Online (web, sociálne média, banery)
TVC (television commercial) – tv reklamné inzercie, tv spoty
Print – tlačená forma – letáky, produktové listy atď.
OOH (out of home) – billboardy, citylight vitríny
POS – marketingové materiály v mieste predaja
– napr. stojany, displeje, promo stánky

5 000€
4 000€
2 000€
2 000€
2 000€

Možnosť uvádzať logo SSO na Online, TVC, Print, OOH alebo POS materiáloch k danému produktu.
Podlieha predchádzajúcemu schváleniu výborom SSO.

Špeciálna ponuka SSO
len pre partnerov

Doplnkové možnosti
Mailing 1 000€
Jednorazový mailing s obsahom dodaným od partnera (po predchádzajúcom
schválení výborom SSO), vrátane hlasovacieho dotazníka, rozoslaný do členskej
databázy (500 ORL odborníkov)
Inzercia na webových stránkach 2 000€
Uvedenie vlastného PR článku na webových stránkach www.sso.sk
v sekcii Inzercia na 3 mesiace
Partner ceny SSO 500€
Partner ceny časopisu Otorinolaryngologie a foniatrie 500€

Pokiaľ Vás naša ponuka zaujala, neváhajte nás prosím kontaktovať.
Radi našu ponuku upravíme na mieru Vašim firemným potrebám.
Vopred za Vaše návrhy a podporu ďakujeme.

