
Slovenská 
veterinárnych lekárov

Jadrová 11, 821 02 Bratislava, Slovakia, mobil: +421 905 511971, 

 

Vážený obchodný partner
 

dovoľte mi, aby som Vás oboznámil s
asociácia veterinárnych lekárov malých
vystavovateľa. 

• Chirurgické dni Dr. Juraja Fajnora.

• Tento rok 5.-6. decembra bude téma
pripravujeme zaujímavý Stomatologický blok

Prednášajúci bude MVDr. Jekl Vladimír 

 

Viac informácii aj o špeciálnom 

 

Vystavovatelia majú v cene 6
lístky na banket, 2x lístky na obed v
vystavovateľa stojí 36€. Cena zahŕňa

Ďalšie formy reklamy: 

• Tlačená reklama, max A4 zložená na ve
SAVLMZ (cca 400ks) = 120€. Hotové vytla

• Umiestnenie akéhokoľvek reklamného materiálu
reklamnej plochy 50€/ m2. 

•  Umiestnenie reklamného baneru v
100€/m2 

Výstavné priestory na zámku sú obmedzené a záujem f
dovolím požiadať o vyjadrenie k účasti Vašej firmy na tejto akcii, 
resp. vyhovieť budeme môcť len prvým 20

Vďaka rozšíreniu ubytovacích kapacít na Smolenickom zámku, bude možné vystavovate
sa prihlásia medzi prvými, poskytnúť izbu na zámku

Ďalšie možnosti ubytovania nájdete 

Obedy (So, Ne) bude možné 
platby na mieste môžu byť vykonané len v eurách, príp. je možnos
Zálohovú faktúru obdržíte po odoslaní prihlášky na emailovú adresu: 
marketing@savlmz.sk  

Teším sa na Vašu skorú odpoveď, prípadné otázky a 

S pozdravom 

 

      
      

 
Slovenská asociácia 

veterinárnych lekárov 
malých zvierat 

Bratislava, Slovakia, mobil: +421 905 511971, www.savlmz.sk

Generálny sponzor SAVLMZ

 v Banskej Bystrici

Vážený obchodný partner, 

te mi, aby som Vás oboznámil s poslednou tohtoročnou akciou, ktorú usporiada Slovenská 
asociácia veterinárnych lekárov malých zvierat, a na ktorú by som Vás a Vašu firmu rád pozval ako 

nora. 

bude téma: Chirurgia drobných cicavcov. V nede
Stomatologický blok 

Dr. Jekl Vladimír  

om programe na piatok www.smolenice.savlmz.sk

600€ + DPH k dispozícii priestor v podobe stola a
tky na obed v sobotu, registráciu 2 vystavovateľov. Každá 

ŕňa 1x obed v sobotu, 1x lístok na banket, občerstvenie po

zložená na veľkosť A5, vložená ku pozvánke, rozosielaná všetkým 
Hotové vytlačené materiály treba dodať do 12.11

vek reklamného materiálu mimo stánku len po súhlase organizátora. Cena 

Umiestnenie reklamného baneru v prednáškovej miestnosti len po súhlase organizátora. Cena 

Výstavné priestory na zámku sú obmedzené a záujem firiem zväčša prevyšuje tieto možnosti. Preto si Vás 
časti Vašej firmy na tejto akcii, emailom najneskôr do 

 len prvým 20 záujemcom. 

aka rozšíreniu ubytovacích kapacít na Smolenickom zámku, bude možné vystavovate
sa prihlásia medzi prvými, poskytnúť izbu na zámku. Ubytovanie na zámku nie je nárokovate

alšie možnosti ubytovania nájdete na www.smolenice.savlmz.sk. 

bude možné doobjednať priamo pri registrácii v sobotu ráno. 
 vykonané len v eurách, príp. je možnosť zahrnúť všetky sumy do jednej faktúry

Zálohovú faktúru obdržíte po odoslaní prihlášky na emailovú adresu: 

ď, prípadné otázky a ďalšiu spoluprácu. 

     MVDr. Róbert Ma
     prezident SAVLMZ

www.savlmz.sk, info@savlmz.sk 

Generálny sponzor SAVLMZ 

Banskej Bystrici, 07.11.2015 

nou akciou, ktorú usporiada Slovenská 
zvierat, a na ktorú by som Vás a Vašu firmu rád pozval ako 

nedeľu poobede  

www.smolenice.savlmz.sk.  

k dispozícii priestor v podobe stola a dvoch stoličiek, 2x 
ľov. Každá ďalšia registrácia 
čerstvenie počas prestávok. 

, vložená ku pozvánke, rozosielaná všetkým členom 
.11.2015.  

mimo stánku len po súhlase organizátora. Cena 

prednáškovej miestnosti len po súhlase organizátora. Cena 

ša prevyšuje tieto možnosti. Preto si Vás 
najneskôr do 27. 11. 2015, 

aka rozšíreniu ubytovacích kapacít na Smolenickom zámku, bude možné vystavovateľom, ktorí 
Ubytovanie na zámku nie je nárokovateľné. 

o pri registrácii v sobotu ráno. Všetky hotovostné 
 všetky sumy do jednej faktúry. 

Zálohovú faktúru obdržíte po odoslaní prihlášky na emailovú adresu: prezident@savlmz.sk, 

VDr. Róbert Maňko  
prezident SAVLMZ 


