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OFERTA DLA FIRM 

Pakiety sponsorskie 

Sponsor Konferencji  

W ramach pakietu firma otrzyma: 

 prawo do ustawienia własnego stoiska wystawowego na powierzchni 10 m
2
, 

 możliwość ustawienia jednego roll-up na terenie hotelu (z wyłączeniem sali obrad oraz bezpośredniego sąsiedztwa 
stoisk innych wystawców), 

 umieszczenie logo na banerach i standach w miejscu obrad, w materiałach konferencyjnych oraz na oficjalnej witrynie 
internetowej spotkania, 

 zamieszczenie ogłoszenia w programie Konferencji (jedna strona wewnątrz publikacji), 

 umieszczenie własnej ulotki promocyjno-informacyjnej w teczce z materiałami dla uczestników, 

 trzy identyfikatory dla przedstawicieli firmy, upoważniające do udziału w Konferencji oraz korzystania z posiłków.  

Główny Sponsor Konferencji 

W ramach pakietu firma otrzyma: 

 prawo ustawienia własnego stoiska promocyjnego w miejscu obrad na powierzchni do 20 m
2
, preferencje przy wyborze 

lokalizacji stoiska, 

 prawo do ustawienia trzech dodatkowych roll-up na terenie hotelu (z wyłączeniem sali obrad oraz bezpośredniego 
sąsiedztwa stoisk innych wystawców), 

 logo na teczkach konferencyjnych, identyfikatorach, banerach i standach w miejscu obrad, w materiałach 
konferencyjnych oraz na oficjalnej witrynie internetowej spotkania,  

 możliwość przekazania uczestnikom taśm do identyfikatorów, notatników, długopisów – w ilościach proporcjonalnych 
do liczby Głównych Sponsorów zainteresowanych taka formą promocji, 

 zamieszczenie ogłoszenia w programie Konferencji (dwie strony),  

 umieszczenie własnej ulotki promocyjno-informacyjnej w teczce z materiałami dla uczestników, 

 pięć identyfikatorów dla swoich przedstawicieli, upoważniających do udziału w Konferencji oraz wyżywienia. 

Wymienione tytuły sponsorskie nie są nadawane na zasadach wyłączności. W sytuacji, gdy kwoty deklarowane przez jedną lub kilka firm 
będą istotnie różniły się od wymienionych powyżej Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ustanowienia innych tytułów sponsorskich z 
innymi przywilejami. 

Sponsor Strategiczny Konferencji  

Warunki umowy są indywidualnie negocjowane na bazie przywilejów Głównego Sponsora, tytuł sponsorski może być 
nadawany na zasadzie wyłączności.  
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Stoisko wystawowe 
Konferencji towarzyszyć będzie wystawa firm farmaceutycznych i medycznych, realizowana w miejscu obrad. 

Powierzchnia wystawowa jest ograniczona – o jej przydziale decydować będzie kolejność zgłoszeń oraz liczba sponsorów, 
którzy mają prawo pierwszeństwa w wyborze lokalizacji oraz wielkości stoiska. Sugerowana minimalna powierzchnia 
wystawowa wynosi 4 m

2
. Wystawca otrzyma stolik i krzesła oraz możliwość standardowego podłączenia do prądu. 

Serwowanie własnego cateringu na stoiskach powinno być każdorazowo uzgodnione z Biurem Organizacyjnym oraz 
obiektem konferencyjnym.  

Krótka prezentacja produktowa / firmowa 
W ramach programu konferencji Organizatorzy rozważają możliwość realizacji krótkich prezentacji firmowych (do 10 
minut). Zainteresowane firmy prosimy o kontakt z Organizatorami.  

Ogłoszenie w publikacji z programem konferencji  
Przewidujemy możliwość umieszczenia całostronicowego ogłoszenia w II komunikacie lub w programie finalnym 
Konferencji. Zainteresowane firmy prosimy o kontakt z Biurem Organizacyjnym.  

Umieszczenie ulotki promocyjnej w teczce z materiałami  
dla uczestników 

Oferujemy możliwość umieszczenia własnej ulotki promocyjnej w teczce z materiałami naukowymi, którą otrzyma każdy 
uczestnik konferencji. Zainteresowane firmy prosimy o kontakt z Biurem Organizacyjnym. 

Identyfikatory dla przedstawicieli firm 
Identyfikatory upoważniają do uczestnictwa w obradach, obsługi stoiska oraz korzystania z wyżywienia na takich samych 
zasadach jak w przypadku uczestników.  

Opłata rejestracyjna dla uczestników 

Promocyjna opłata rejestracyjna za udział w konferencji dla lekarzy wynosi 500 zł 
brutto (w terminie do dnia 28 lutego 2018).  

Od dnia 1 marca 2018 opłata rejestracyjna wzrasta do 600 zł brutto.  


