OFERTA DLA FIRM
GŁÓWNY SPONSOR KONFERENCJI


tytuł Głównego Sponsora



wsparcie grantem naukowym 15-minutowego wykładu naukowego w czasie konferencji (czas na te wykłady
przewidziany jest na zakończenie każdej sesji)



powierzchnia wystawiennicza 12 m2 (UWAGA – z uwagi na wysokość holu wystawowego wysokość stoiska
nie może przekroczyć 240 cm)



prawo do umieszczenia własnej reklamy w programie konferencji



umieszczenie logo Głównego Sponsora na identyfikatorach, na banerze i standach w miejscu obrad, w
materiałach konferencyjnych oraz na oficjalnej witrynie internetowej spotkania



umieszczenie insertów reklamowych dostarczonych przez Sponsora w teczkach dla uczestników



pięć identyfikatorów dla przedstawicieli Głównego Sponsora upoważniających do wejścia na teren
konferencji

SPONSOR KONFERENCJI


tytuł Sponsora



powierzchnia wystawiennicza 8 m2 (UWAGA – z uwagi na wysokość holu wystawowego wysokość stoiska nie
może przekroczyć 240 cm)



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



umieszczenie insertów reklamowych dostarczonych przez Sponsora w teczkach dla uczestników



trzy identyfikatory dla przedstawicieli Sponsora upoważniające do wejścia na teren konferencji

Liczba wykładów jest limitowana wymogami programu naukowego.
Tytuły sponsorskie nie są udzielane na zasadach wyłączności.
W sytuacji, gdy kwoty deklarowane przez jednego lub kilku ze Sponsorów będą istotnie różniły się od pozostałych organizatorzy zastrzegają
sobie prawo ustanowienia innych tytułów sponsorskich z dodatkowymi przywilejami lub zróżnicowania tytułów sponsorskich (np. Sponsor
Brylantowy, Sponsor Strategiczny itp.).
Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów
prawnych. W szczególnych przypadkach Organizator konferencji zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia usług bez podania przyczyny. Podczas realizacji usług opisanych w
zaproszeniu obowiązują postanowienia „Regulaminu Konferencji”, który dostępny jest w Biurze Organizacyjnym.

www.LSR2018.skolamed.pl

WYSTAWCA
Konferencji towarzyszyć będzie wystawa firm farmaceutycznych i medycznych, realizowana w miejscu obrad i
otwarta dla zwiedzających w dniach i godzinach obrad naukowych.
UWAGA – z uwagi na wysokość holu wystawowego wysokość stoiska nie może przekroczyć 240 cm

OPŁATY REJESTRACYJNE DLA UCZESTNIKÓW KONFERENCJI
Wysokość opłat rejestracyjnych dla uczestników konferencji:


Opłata rejestracyjna w pierwszym, promocyjnym terminie (wpłata do dnia 30 listopada 2017 r.) – 500 zł
brutto



Opłata rejestracyjna standardowa (wpłata od dnia 1 grudnia 2017 r. do 28 lutego 2018) – 550 zł brutto



Opłata rejestracyjna od dnia 1 marca 2017 – 600 zł brutto.

Opłata rejestracyjna upoważnia do uczestnictwa w obradach, wstępu na teren wystawy firm, korzystania z wyżywienia (kawa
i herbata podczas przerw w dniach 16 i 17 marca 2018, obiad w dniu 17 marca 2018, uczestnictwo w kolacji w dniu 16 marca
2018).

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów
prawnych. W szczególnych przypadkach Organizator konferencji zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia usług bez podania przyczyny. Podczas realizacji usług opisanych w
zaproszeniu obowiązują postanowienia „Regulaminu Konferencji”, który dostępny jest w Biurze Organizacyjnym.

www.LSR2018.skolamed.pl

