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Úvodní slovo předsedy

Vážené kolegyně a kolegové, vážení obchodní přátelé, 

obracíme se na Vás s nabídkou spolupráce s Českou společností otorinolaryngologie  
a chirurgie hlavy a krku (ČSORLCHHK).
Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku je samostatný obor vykonávající diagnostic-
kou, léčebnou, rehabilitační, preventivní a posudkovou péči o onemocnění a úrazy větší 
části splanchnokrania, baze lební a měkkých orgánů krku.

Obor Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku se zabývá problematikou ná-
sledujících anatomických oblastí:
•  horní cesty dýchací, tj. nos a vedlejší dutiny nosní, hrtan včetně hlasového ústrojí  

a částečně tracheobronchiální strom;
•  horní cesty polykací, hltan, včetně lymfoepiteliálního systému, slinné žlázy, částečně jícen;
•  zevní, střední a vnitřní ucho;
•  smyslové orgány sluchu, rovnováhy, čichu a chuti;
•  lymfatické a vnitřně sekretorické orgány krku;
•  nervstvo a obalové tkáně uvedených orgánů.

ČSORLCHHK se angažuje v širokém spektru otázek:
•  Pregraduální a postgraduální vzdělávání;
•  Zdravotnická legislativa, léková politika, regulace poskytování zdravotní péče a jejího 

financování;
•  Podpora činnosti a komunikace s organizačními složkami – sekcemi;
•  Komunikace s členy, pořádání kongresů
•  Vydávávání časopisu Otorinolaryngologie a foniatrie;
•  Komunikace a participace na činnosti mezinárodních institucí;

Dovolujeme si Vás oslovit s nabídkou možné celoroční spolupráce, která by nad rámec 
pravidelně pořádaných akcí mohla přinést nový prostor k prezentaci Vaší společnosti.

Těším se na vzájemná setkání a vzájemně přínosné společné odborné aktivity.

prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D.
předseda ČSORLCHHK

www.otorinolaryngologie.cz



Předseda 
 prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D. 
Přednosta Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku  
Fakultní nemocnice v Motole

Místopředseda 
 prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D. 
Přednosta Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku  
Fakultní nemocnice v Hradci Králové
 
 MUDr. Jitka Vydrová 
Ředitelka Hlasového a sluchového centra Praha  
Ředitelka polikliniky ambulantních specialistů 
Medico
 
 Prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA 
Přednosta Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku 
Fakultní nemocnice Ostrava

Vědecký sekretář 
 Prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc. 
Klinika dětské ORL  a chirurgie hlavy a krku   
Fakultní nemocnice Brno

Pokladník 
 doc. MUDr. Břetislav Gál, Ph.D. 
Přednosta Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku 
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Členové 
 prof. MUDr. Jaromír Astl, CSc. 
Přednosta Kliniky otorhinolaryngologie  
a maxilofaciální chirurgie   
Ústřední vojenská nemocnice  
- Vojenská fakultní nemocnice Praha

 prof. MUDr. Jan Betka, DrSc. 
Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku  
Fakultní nemocnice v Motole

 MUDr. Jakub Dršata, Ph.D.  
Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku  
Fakultní nemocnice v Hradci Králové

 MUDr. Jiří Skřivan, CSc. 
Přednosta Kliniky ušní, nosní a krční    
Fakultní nemocnice v Motole

 Doc. MUDr. Karol Zeleník, Ph.D. 
Přednosta Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku 
Fakultní nemocnice Ostrava

Revizní komise 
 MUDr. Jan Kastner, Ph.D. 
Ambulantní lékař 
Ušní, nosní, krční ambulance Kastner s.r.o

 doc. MUDr. Petr Čelakovský, Ph.D. 
Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku  
Fakultní nemocnice v Hradci Králové
  
 MUDr. Michal Zábrodský, Ph.D. 
Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 
Fakultní nemocnice v Motole
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Sekce ambulantních lékařů  MUDr. Jitka Vydrová

Sekce chirurgie lební baze  doc. MUDr. Martin Chovanec, Ph.D. 

Sekce dětské ORL  prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc.

Sekce endokrinochirurgická  prof. MUDr. Jaromír Astl, CSc.

Sekce laryngologická  MUDr. Michal Zábrodský

Sekce lůžkových oddělení  prim. MUDr. Jaroslav Kraus, Ph.D., MBA

Sekce mladých ORL lékařů  MUDr. Martin Formánek, Ph.D.

Sekce onkologická  prof. MUDr. Jan Klozar, CSc.

Sekce otologická  MUDr. Jiří Skřivan, CSc. 

Sekce otoneurologická   MUDr. Zdeněk Čada, Ph.D.

Sekce poruch dýchání ve spánku  MUDr. Martina Ondrová, Ph.D. 

Sekce pro foniatrii a audiologii  MUDr. Lukáš Lavička 

Sekce rinologická  MUDr. Milan Svoboda

Sekce slinných žláz  prof. MUDr. Ivo Stárek, CSc. 
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Partnerské 
balíčky



Generální partner 
60 000 Kč

•  Logo partnera na homepage www.otorinolaryngologie.cz v kategorii Generální partner 
ORL s prolinkem na webové stránky partnera

•  Logo partnera a popis do 500 slov na webových stránkách www.otorinolaryngologie.cz 
v rubrice Partneři s prolinkem na webové stránky partnera

•  Uvedení vlastního PR článku/inzerce na webových stránkách www.otorinolaryngologie.cz 
v rubrice Inzerce na 3 měsíce

•  Uvedení loga partnera v elektronickém ORL zpravodaji společnosti v kategorii 
Generální partner ORL (4x ročně na 1 000 ORL odborníků)

•  Uvedení vlastního článku/inzerce partnera (formát A4 - 2x v průběhu roku)  
v elektronickém ORL zpravodaji společnosti 

•  Představení partnera v sociálních médiích ORL společnosti 
•  Mailing s obsahem dodaným od partnera (po předchozím schválení výborem 

společnosti), včetně hlasovacího dotazníku, rozeslaný na členskou databázi (1 000 ORL 
odborníků) 1x v průběhu roku 

•  Uvedení loga partnera v časopise Otorinolaryngologie a foniatrie v části vyčleněné 
partnerům společnosti ČSORLCHHK v kategorii Generální partner 

•  Účast zástupce partnera na setkání s ORL výborem
•  Získání informace o návštěvnosti webu a sledovanosti ORL zpravodaje z Google 

analytics, kvartálně 
•  Možnost využívat titul Generální partner ORL ve vlastních materiálech 
•  Sleva na doobjednané služby z partnerské nabídky ve výši 30%

ČSORLCHHK
PARTNERSKÁ NABÍDKA [5]



Hlavní partner
40 000 Kč

•  Logo partnera na homepage www.otorinolaryngologie.cz v kategorii Hlavní partner 
ORL s prolinkem na webové stránky partnera

•  Logo partnera a popis do 200 slov na webových stránkách www.otorinolaryngologie.cz 
v rubrice Partneři s prolinkem na webové stránky partnera 

•  Uvedení vlastního PR článku/inzerce na webových stránkách www.otorinolaryngologie.cz 
v rubrice Inzerce na 1 měsíc 

•  Uvedení loga partnera v elektronickém ORL zpravodaji společnosti v kategorii Hlavni 
partner ORL (4x ročně na 1 000 ORL odborníků)

•  Uvedení vlastního článku/inzerce partnera (formát A4 - 1x v průběhu roku)  
v elektronickém ORL zpravodaji společnosti 

•  Uvedení loga partnera v časopise Otorinolaryngologie a foniatrie v části vyčleněné 
partnerům společnosti ČSORLCHHK v kategorii Hlavní partner 

•  Účast zástupce partnera na setkání s ORL výborem
•  Možnost využívat titul Hlavni partner ORL ve vlastních materiálech
•  Sleva na doobjednané služby z partnerské nabídky ve výši 20%
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Partner
20 000 Kč

•  Logo partnera na homepage www.otorinolaryngologie.cz v kategorii Partner ORL  
s prolinkem na webové stránky partnera

•  Uvedení loga partnera v elektronickém ORL zpravodaji společnosti v kategorii Partner 
ORL (4x ročně na 1 000 ORL odborníků)

•  Uvedení loga partnera v časopise Otorinolaryngologie a foniatrie v části vyčleněné 
partnerům společnosti ČSORLCHHK v kategorii Partner 

•  Účast zástupce partnera na setkání s ORL výborem
•  Možnost využívat titul Partner ORL ve vlastních materiálech
•  Sleva na doobjednané služby z partnerské nabídky ve výši 10%

ČSORLCHHK
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Speciální nabídka ORL 
společnosti pouze 

pro partnery 

Záštita ORL společnosti        
• Záštita ORL společnosti na akci pořádanou partnerem  20 000 Kč 
•  Záštita ORL společnosti na akci pořádanou partnerem 

za účasti člena výboru 50 000 Kč

Organizace „Kulatého stolu“  50 000 Kč 
•  Setkání zástupců partnera s uzavřeným okruhem odborníků, diskuse na předem 

schválené téma, v místě partnera, veškeré náklady hradí partner, max. 3 hodiny, 
maximální počet 4 odborníci, 4 zástupci partnera

[8] ČSORLCHHK
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Speciální nabídka ORL 
společnosti pouze  

pro partnery 

ČSORLCHHK
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Logo ČSORLCHHK na produktu/produktové řadě, 1 rok  200 000 Kč
Logo ČSORLCHHK na produktu/produktové řadě, 3 roky 450 000 Kč
•  Možnost uvádět logo ČSORLCHHK na produktu partnera, dle konkrétní specifikace. 

Podoba uvedení loga na produktu podléhá předchozímu schválení výborem 
společnosti.

•  Uvedení informace o použití loga ČSORLCHHK na produktu partnera v elektronickém 
ORL zpravodaji (4x ročně na 1 000 ORL odborníků, po dobu 1 nebo 3 let ) 

 
Propagace produktu/produktové řady s logem ČSORLCHHK, 1 rok

Online (web, sociální média, bannery)  100 000 Kč
TVC (television commercial)- tv reklamní inzerce, tv spoty  100 000 Kč
PRINT- tištěné - letáky, produktové listy atd.  50 000 Kč
OOH (out of home) - billboardy u cesty, citylight vitríny  50 000 Kč
POS - marketingové materiály v místě prodeje  
- např. stojany, displeje, promo stánky 50 000 Kč
•  Možnost uvádět logo ČSORLCHHK na Online, TVC, PRINT, OOH nebo POS materiálech 

k danému produktu. Podléhá předchozímu schválení výborem společnosti.
•  Uvedení informace o uvedení loga ČSORLCHHK na Online, TVC, PRINT, OOH nebo 

POS materiálech v nadcházející elektronickém ORL zpravodaji.



Doplňkové
možnosti
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Partner ORLtube 50 000 Kč
•  Umístění loga partnera 

na www.orltube.cz s prolinkem 
na webové stránky partnera

•  Možnost umístnění vlastních 
edukativních příspěvků 
(po předchozím schválení 
výborem společnosti) 

•  Propagace partnera ORLtube 
v rámci webových stránek společnosti, 
mobilní aplikace, ORL zpravodaje 
a sociálních sítí

www.orltube.cz

PRO UŽIVATEL ZCELA ZDARMA

VARIABILITA PREZENTOVANÝCH ZÁZNAMŮ

JEDNODUCHÉ VYHLEDÁVÁNÍ

ZÁZNAMY ODBORNÝCH PŘEDNÁŠEK

ŽIVÉ PŘENOSY

VZDĚLÁVACÍ 
                 PORTÁLČeské společnosti otorinolaryngologie 
a chirurgie hlavy a krku

ORLtube



Doplňkové
možnosti
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Partner mobilní aplikace 50 000 Kč
•  Umístění loga partnera v rámci celé mobilní aplikace (reklamní proužek) s prolinkem na 

webové stránky partnera
•  Vlastní záložka v mobilní aplikaci
•  Možnost rozeslání notifi kace s obsahem dodaným od partnera (po předchozím 

schválení výborem společnosti) 5x za rok 
•  Možnost vložení vlastního hlasovacího dotazníku
•  Propagace partnera mobilní aplikace v rámci webových stránek společnosti, 

ORL zpravodaje a sociálních sítí



Doplňkové
možnosti
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Mailing 30 000 Kč 
•  Jednorázový mailing s obsahem dodaným od partnera (po předchozím schválení 

výborem společnosti), včetně hlasovacího dotazníku, rozeslaný na členskou databázi 
(přes 1 000 ORL odborníků) 

Inzerce na webových stránkách 6 000 Kč 
•  Uvedení vlastního PR článku na webových stránkách  

www.otorinolaryngologie.cz v rubrice Inzerce na 3 měsíce

Inzerce v ORL zpravodaji  6 000 Kč 
•  Uvedení vlastního článku/inzerce partnera (formát A4 -1x v průběhu roku)  

v elektronickém ORL zpravodaji společnosti 

Partner Kutvirtovy ceny rok  10 000 Kč

Partner ceny časopisu Otorinolaryngologie a foniatrie 10 000 Kč



Pokud Vás naše nabídka zaujala, neváhejte nás, prosím kontaktovat.
Velice rádi nabídku upravíme na míru Vašim firemním potřebám. 

Předem za Vaše návrhy a podporu děkujeme.

N e j s m e  p l á t c i  D P H .

Eva Tlamsová
sponzoringová manažerka

Tel.: +420 725 037 325 
E-mail: sponzoring@asociacni.cz

Veronika Janůrková
asociační manažerka  

Tel.: +420 721 967 147 
E-mail: janurkova@asociacni.cz


