INVITATIE

Stimati colaboratori,
Avem deosebita placere sa va aducem la cunostinta ca in
perioada 25-26 septembrie 2014 va avea loc la Bucuresti:

Simpozionul „Zilele Spitalului Prof. Th. Burghele”
editia a V-a

- Workshopul Nefrectomia Laparoscopica -

Va invitam sa ne onorati cu prezenta dvs. la acest eveniment de
inalta tinuta stiintifica, la care vor lua parte specialisti romani si
straini din domeniul urologiei, cardiologiei si medicinei interne.
Participarea estimata este de 200 persoane, din care 100 medici de
familie.
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Modalitatile de promovare a numelui si produselor companiei
dvs. in calitate de PARTENER AL EVENIMENTULUI (ceea ce
presupune alocarea unor sume de minim 5000 EUR)
 Veti fi prima companie care isi va alege standul de prezentare din cele
disponibile la eveniment (15 mp)
 Veti avea dreptul de a va alege o zi si o perioada de maxim 60 min in
desfasuratorul evenimentului pentru a organiza un simpozion satelit - va
rugam sa ne comunicati ziua, ora, intervalul si denumirea simpozionului
 Recunoasterea verbala ca partener al evenimentului la deschidere
 Roll up in sala
 Numele si logo-ul companiei va aparea in Programul Evenimentului si pe
Mapa Evenimentului sub denumirea de "Partener al evenimentului''.
 Posibilitatea de a sponsoriza sume in vederea pregatirii congresului
(pagina web, prim anunt, al doilea anunt, mailing aferent), a executiei unitare
a componentelor setului de materiale pus la dispozitia fiecarui participant
(geanta, ecuson, pix, pad, bloc-notes, volum rezumate), sau derularii
congresului (afise, bannere, inchiriere echipamente, servicii), etc.

In calitate de SPONSOR de PLATINA (ceea ce
presupune alocarea unor sume de minim 4000 EUR) beneficiati de
urmatoarele:
 Un stand de prezentare (12 mp)
 Veti avea dreptul de a va alege o zi si o perioada de maxim 40 de min in
desfasuratorul evenimentului pentru a organiza un simpozion satelit - va
rugam sa ne comunicati ziua, ora, intervalul si denumirea simpozionului
 Recunoasterea verbala ca sponsor de platina la deschidere
 Posibilitatea de a sponsoriza lunch-ul si pauzele de cafea
 Numele si logo-ul companiei va aparea in Programul Evenimentului sub
denumirea de "Sponsor de platina''
 Posibilitatea de a a va alatura eforturilor organizatorilor in vederea
ridicarii standardului locatiei unde se desfasoara lucrarile congresului
(Amfiteatrul Institutului National de Medicina Complementara si
Alternativa, Bucuresti, Sos. Panduri, Nr.22)
 Posibilitatea de a sponsoriza sume in vederea pregatirii congresului
(pagina web, prim anunt, al doilea anunt, mailing aferent), a executiei unitare
a componentelor setului de materiale pus la dispozitia fiecarui participant
(geanta, ecuson, pix, pad, bloc-notes, volum rezumate), sau derularii
congresului (afise, bannere, inchiriere echipamente, servicii), etc.
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In calitate de SPONSOR de AUR (ceea ce presupune
alocarea unor sume de minim 2500 EUR) beneficiati de urmatoarele:
 Un stand de prezentare (8 mp)
 Recunoasterea verbala ca sponsor de aur la deschidere
 Numele si logo-ul companiei va aparea in Programul Evenimentului sub
denumirea de "Sponsor de aur''
 Veti avea dreptul de a va alege o zi si o perioada de maxim 20 min in
desfasuratorul evenimentului pentru a organiza un simpozion satelit - va
rugam sa ne comunicati ziua, ora, intervalul si denumirea simpozionului
 Posibilitatea de a sponsoriza sume in vederea pregatirii congresului
(pagina web, prim anunt, al doilea anunt, mailing aferent), a executiei unitare
a componentelor setului de materiale pus la dispozitia fiecarui participant
(geanta, ecuson, pix, pad, bloc-notes, volum rezumate), sau derularii
congresului (afise, bannere, inchiriere echipamente, servicii), etc.

In calitate de SPONSOR (ceea ce presupune alocarea unor
sume de minim 1500 EUR) beneficiati de urmatoarele:
 Un stand de prezentare (6 mp)
 Numele si logo-ul companiei va aparea in Programul Evenimentului sub
denumirea de "Sponsor''
 Posibilitatea de a sponsoriza sume in vederea pregatirii congresului
(pagina web, prim anunt, al doilea anunt, mailing aferent), a executiei unitare
a componentelor setului de materiale pus la dispozitia fiecarui participant
(geanta, ecuson, pix, pad, bloc-notes, volum rezumate), sau derularii
congresului (afise, bannere, inchiriere echipamente, servicii), etc.

Contractul de sponsorizare al evenimentului se va intocmi intre
compania dvs. si Fundatia Spitalului - Pres. Fundatie - Prof. Dr.
Viorel Jinga.
Pentru detalii suplimentare si in vederea semnarii unui contract, va rugam sa
luati legatura cu:

Dr. Razvan Petca

Spitalul Clinic Prof. Th. Burghele,
Sos. Panduri, Nr.20, Bucuresti
Tel.: 021-4106910, mobil: 0722-224492,
E-mail: drpetca@gmail.com
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