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Zhodnocení spolupráce s firmou Soggiorno s.r.o. - koordinátorem Kongresu chirurgie ruky 2017
Dovoluji si tímto provést zhodnocení spolupráce s Vaší firmou Soggiorno s.r.o., která byla prezidentem kongresu
Doc. MUDr. Jaroslavem Pilným, Ph.D. pověřena organizací přípravy a vlastní realizací XIV. Kongresu České společnosti
chirurgie ruky a III. Kongresu České společnosti terapie ruky. Ten je v České republice zorganizován vždy jednou za dva
roky, garantem je zvolené pracoviště zabývající se chirurgií ruky, a tedy vždy v jiné její části. Tentokrát se konal ve dnech
9. až 11. listopadu 2017 v Hotelu Skalský dvůr v Bystřici nad Pernštejnem – v blízkosti Nemocnice v Novém Městě na
Moravě. Garant se buď organizace ujímá sám nebo pověří vhodnou agenturu. V tomto případě se právě společnost
Soggiorno s.r.o. stala organizačním koordinátorem kongresu.
Naše společnost je již tradičně hlavním partnerem uvedeného kongresu a to již od roku 2005. Můžeme tedy hodnotit
na základě zkušeností 6 proběhlých kongresů chirurgie ruky, kde některé byly provedeny ve spolupráci s profesionální
pořadatelskou agenturou a další naopak v režii a organizaci zaměstnanců zvoleného pořadatelského pracoviště
nemocnice. Naše zkušenost většinou ukázala, že druhá varianta nabízí ve svém výsledku lepší provedení, osobnější
přístup a nasazení, kreativnější možnosti řešení a zpracování návrhů a v neposlední řadě i nižší náklady.
Z uvedeného vyplývá, že jsem z prvotní informace o svěření organizace pořadatelské agentuře, počítal s komunikací
a realizací dle předchozích zkušeností. První kontakt byl přesně půl roku před zahájením kongresu. Za společnost
Soggiorno s.r.o. se mnou, který mám u naší společnosti divizi implantátů chirurgie ruky na starosti, a tedy i realizaci
kongresu, komunikovala paní Mgr. Hana Vývodová. Musím konstatovat, že již prvních několik jednání mě přesvědčilo
a ujistilo, že veškerá spolupráce bude rozhodně jiná, než ta podvědomě očekávaná. Tedy velmi vstřícná a věcná jednání,
profesionální přístup, vždy detailní mailové shrnutí dojednaného a úkolů, které nás čekají, ochota řešit nestandardní
požadavky, kreativní návrhy, hlídání termínů, neopomenutí i detailů, včasná realizace přesně dle dohodnutého
a především lidský přístup. Vše uvedené bylo aplikováno nejen při telefonickém či mailovém kontaktu, ale i během
několika přípravných osobních jednání. Požadavky z naší strany byly nemalé: rozsáhlé plány na propagaci, nestandardní
vize pro realizaci stánku hlavního partnera kongresu, zprostředkování jednání mezi námi a hotelem, pomoc s realizací
workshopu, účast zahraničního hosta apod.
Bezprostřední příprava na místě a vlastní průběh kongresu v režii společnosti Soggiorno s.r.o. lze zhodnotit jako velmi
profesionální, ale i s uvedeným lidským přístupem. Počtem spolupracovníků i dobrým časovým rozplánováním zvládli
velmi dobře veškeré přípravy na místě, vč. našich požadavků při příjezdu. Vedení organizace v osobách paní Veselíkové
a Vývodové bylo vždy několik kroků před aktuálním probíhajícím programem, vše si ověřovaly, zda je dobře připraveno
a v případě drobných doladění či požadavků dokázaly obratem reagovat a vše k maximální spokojenosti vyřešit.
V průběhu celého kongresu bylo možné vnímat, že je kvalitně přípraven ke spokojenosti zúčastněných.
Závěrem tedy mohu konstatovat, že uvedená společnost se z mého pohledu velmi pozitivně uvedla, co se týká jak
příprav, tak vlastní realizace zadané akce, proto z pozice hlavního partnera ji tímto rád dále doporučuji.
Za divizi Implantáty a systémy implantátů
Chirurgie ruky a traumatologie
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