
Panelové 
diskuze 
s pozvanými 
hosty

Interaktivní 
workshopy 
pro lékaře 
a lékárníky

Veletrh 
pracovních 
příležitostí 
ve zdravotnictví

Na organizaci akce se podílí velké množství 
zdravotnických spolků:

Mladí lékaři z.s.
Mladí lékárníci z.s.
EMOTER z.s.
Medici na ulici z.s.
IFMSA z.s.
Lékaři bez hranic z.s.

a zúčastní se v roli diskutujících a vystavovatelů 
další významné spolky Sdružení ambulantních 
specialistů, Sdružení praktických lékařů ČR), což 
zaručuje vysokou návštěvnost. 

Akce bude mít 3 části:

Dvoudenní jedinečná akce, 
20.— 21. 1. 2023
Vienna House Andel’s Prague

Nabídka
plnění pro partnery
akce

Celá akce je důmyslně navržena architektonickým studiem 
MÓD architekti s.r.o. v jednom z nejlepších pražských hotelů.

MEDIDAYS
2023



Stánek 
veletrh* 23 35 000 Kč Standardní 

stánek 160x80cm Veletrh Ano  
v rámci stánku Ne Ne Ne Ne Ne

Stánek
workshopy* 8 35 000 Kč Standardní 

stánek 160x80cm Workshopy Ano  
v rámci stánku Ne Ne Ne Ne Ne

*Doporučujeme kombinovat s Webovou vizitkou a Prezentací na veletrhu

Nemůžete se akce účastnit?
Využijte jedno z níže uvedených řešení!

Webová 
vizitka neomezeno 6 000 Kč Zpracování vizitky partnera na konferenčním webu medidays.cz v grafické podobě s popisem, dodanými obrázky, či videy. 

Hodí se zejména, pokud chcete na konferenčním webu více vyniknout a dát návštěvníkům webu komplexnější informace.  

Prezentace 
na veletrhu 39 15 000 Kč Prezentace subjektu (20 minut) ve veletržní části. Přednáška bude zařazena do programu na konferenčním webu medidays.cz s odkazem na web vystavovatele/partnera či jeho vizitku.

Vystavovatel
Roll-up 36 8 000 Kč Roll-up (bez stánku) ve veletržní, v konferenční, anebo ve workshopové části podle preference a kapacity.

Webová 
vizitka neomezeno 6 000 Kč Zpracování vizitky partnera na konferenčním webu medidays.cz v grafické podobě s popisem, dodanými obrázky, či videy. 

Hodí se zejména, pokud chcete na konferenčním webu více vyniknout a dát návštěvníkům webu komplexnější informace.  

Prémium 
partner

12 90 000 Kč Velký stánek 320x80cm

Konference 
Stánek situovaný v konferenční části akce 

na 1. patře, v místech největšího proudu lidí 
(křižovatka konferenční části, veletržní části 

a průchodu k veletržní části).

Ano  
v rámci stánku Ano Ano Ano Ano Ano

Partner 10 60 000 Kč Standardní 
stánek 160x80cm

Konference 
Stánek situovaný v konferenční části akce na 
1. patře, vedle konferenční haly a vedle gale-
rie fotografií v místech velkého pohybu lidí.

Ano  
v rámci stánku Ne Ano Ano Ano Ano

Název Kapacita Cena 
bez DPH Stánek Velikost 

stánku
Umístění 

(v jaké části konference bude váš stánek 
umístěn)

Roll up

Prezentace subjektu (20 minut)
pro účastníky akce  

Přednáška bude zařazena do programu na 
webu s odkazem na web 

vystavovatele/partnera či jeho vizitku.

Logo 
na konferenčním 

webu 
medidays.cz

Vizitka 
na konferenčním 

webu 
medidays.cz

Konferenční
hotelový pokoj 
se zasedačkou 

k organizaci 
jednání

Neomezený počet vstupů 
na akci

(pozvěte na konferenci 
neomezený počet osob)



ČAS NÁZEV PANELOVÉ DISKUZE,
KONFERENČNÍ SÁL Č. 1 ZAŠTIŤUJE

8:30 — Registrace účastníků

9:15 — 9:30 Přívítání účastníků, 
zahájení konference, proslov hlavních partnerů

Mladí lékaři z.s., Mladí 
lékarnící z.s.

9:30 — 11:00 Financování lékárenství Mladí lékárníci, z.s.

11:30 — 13:00 Digitalizace zdravotnictví Mladí lékaři z.s.

13:30 — 15:00 Street medicine
péče na zdravotně-sociálním pomezí Medici na ulici, z.s.

15:30 — 17:00 Specializační vzdělávání lékařů Mladí lékaři, z.s.

17:30 — 19:00 Zdravotnické mise do rozvojových zemí Lékaři bez hranic z.s., 
EMOTER z.s.

ČAS NÁZEV PANELOVÉ DISKUZE,
KONFERENČNÍ SÁL Č. 1 ZAŠTIŤUJE

9:00 — Registrace účastníků

9:30 — 11:00 Trestní kauzy ve zdravotnictví AK Aneta Stieranková

11:30 — 13:00 Lékař/lékárník - podnikatel či zaměstnanec? Mladí lékaři z.s., SAS, 
SPL ČR 

13:30 — 15:00 Poskytování péče v lékárnách - očkování, screeningy, a další výkony Mladí lékárníci, z.s.

15:30 — 17:00 Inovativní vzdělávání na lékařských fakultách IFMSA z.s.

17:30 — 19:00 Kariérní změna ve zdravotnictví Mladí lékaři, z.s.

20:00 — 22:00 Společenský večer

pátek 20. 1. 2023

sobota 21. 1. 2023

Tématy workshopů 

bude Ultrazvuk v klinické praxi 
a založení/vedení vlastní ambulance/
lékárny a další témata.

Podrobný program workshopů již brzy. 

Tématy konference 

bude specializační vzdělávání lékařů 
a farmaceutů, kariérní změna 
ve zdravotnictví, zdravotnické 
mise do rozvojových zemí, péče 
na zdravotně-sociálním pomezí, 
očkování v lékárnách, trestněprávní 
odpovědnost ve zdravotnictví, podnikání 
ve zdravotnictví a další.

Vyhrazujeme si právo na změnu programu. 

Program
konference


