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VZDĚLÁVACÍ AKCE – SLUŽBY PRO FIRMY

Webinář 
na webu DT Study Club
- realizace a propagace

Veškeré prezentované ceny jsou uváděny bez DPH. 
Změny ceníku vyhrazeny.

VZDĚLÁVACÍ AKCE

Příklady různých formátů vzdělávacích akcí a informace o tom, jak vám může být StomaTeam nápomocen.
Na níže uvedené ceny služeb poskytujeme obchodní slevy. Pokud u nás tedy v daném roce čerpáte také jiné služby, můžete získat slevu až 30 %.

Pokud chcete zrealizovat svůj webinář, ale potřebujete zajistit přípravu, 
propagaci i realizaci, je tato služba vhodná právě pro vás.

• s vámi vybraným přednášejícím se domluvíme na všem podstatném 
a otestujeme s ním webinář “nanečisto” v systému DT Study Club

• webinář budeme cca měsíc propagovat (newslettery, sociální sítě, 
bannery na našich webech, PPC kampaň)

• webinář zrealizujeme na webu DT Study Club (www.dtstudyclub.cz), 
po celou dobu trvání webináře je uvedeno vaše logo coby sponzora

• po skončení online webináře bude na webu DT Study Club uložen jeho 
záznam, který si zaregistrovaní zájemci mohou přehrát kdykoli později

• předáme vám statistiky a vyhodnocení webináře

56.000 Kč / 2.300 €

Propagace vaší vlastní 
vzdělávací akce

od 28.000 Kč / 1.150 €

Pokud pořádáte vaši vlastní vzdělávací akci (kongres, školení, webinář...) 
a potřebujete pomoci s její účinnou propagací, je pro vás optimální volba 
níže uvedená služba. Ceny jednotlivých inzertních služeb se řídí naším 
standardním ceníkem.

Níže uvedený zvýhodněný balíček služeb s ideální dobou trvání kampaně 
dle typu akce vám však umíme nabídnout za cenu 49.000 Kč / 1.990 €.

• sponzorovaná facebooková kampaň
• PPC kampaň 
• propagace v newsletteru (1 banner)
• banner na webu StomaTeam.cz
• propagace akce na DentalAcademy.cz
 

Konference, kongres, 
roadshow
- realizace na klíč, propagace

Chcete realizovat svou vlastní konferenci, kongres či roadshow? Znáte 
téma, máte přednášející(ho), ale chybí vám dostatečné časové kapacity, 
lidské zdroje a zkušenosti s realizací takové akce? My vše potřebné máme a 
rádi vám nabídneme naše služby. 

Níže naleznete seznam kroků, které standardně nabízíme. Výběr 
konkrétního rozsahu položek je jen na vás. Jinak přistupujeme k menší 
jednorázové akci, jinak např. ke kongresu s mezinárodní účastí, který 
plánujete opakovat častěji.

• příprava grafických podkladů (logo kongresu, grafický návrh webu, 
příprava tištěných a online inzercí)

• překlady podkladů (CV přednášejících, abstrakta přednášek ad.)
• realizace jedno či vícejazyčného webu kongresu (naprogramování, 

otestování a naplnění webu – viz např. www.ostellprague.cz). 
Volitelně je možno zvolit levnější variantu – landing page 
na www.dentalacademy.cz. Zde umíme zajistit i registraci účastníků.

• registrace účastníků (reakce na dotazy, fakturace, řešení stornování 
účastí ad.)

• propagace akce – rozsah propagace se bude odvíjet od velikosti akce a 
požadovaného dosahu propagace. Umíme zajistit propagaci lokálně i 
globálně prostřednictvím našich partnerů (licenční síť partnerů DTI ad.)

• zajištění a následná jednání s kongresovým centrem či hotelem 
(technika, catering, ubytování)

• další administrativa (registrace u ČSK, seznamy účastníků, zajištění 
certifikátů, finální vyúčtování ad.)

• vlastní zajištění hladkého průběhu akce, před a v den konání (akreditace 
účastníků, komunikace s kongresovým centrem či hotelem ad.)

www.DTStudyClub.cz
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