
PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA SKUTKOM 
ZESPOŁU OBTURACYJNEGO BEZDECHU ŚRÓDSENNEGO

 - POTRZEBA OPRACOWANIA DLA POPRAWY 
BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

Oferta sponsoringu Konferencji umożliwia firmom/organizacjom/osobom prywatnym 
sponsorującym partycypowanie w konferencji poprzez zakup całościowych pakietów 
promocyjnych. W zależności od stopnia zaangażowania się sponsora, może on otrzymać status: 
PARTNERA LUB PARTNERA ORGANIZACYJNEGO

UCZESTNICY KONFERENCJI: 
lekarze medycyny pracy, lekarze medycyny rodzinnej, środowiska i organizacje medyczne, firmy 
transportowe, organizacje firm transportowych, instytucje doradcze, środowiska naukowe, 
wytwórcy technologii hardware/software, firmy oferujące usługi telemedyczne, firmy 
ubezpieczeniowe, osoby zarządzające jednostkami służby zdrowia

Konferencja organizowana jest dla ok. 150 Uczestników. 

TERMIN, MIEJSCE: 
26 października 2016 roku

Wrocław
Hotel Scandic ul. Piłsudskiego 49-57

OFERTA SPONSORINGU KONFERENCJI: 



W ramach oferty proponujemy tytuł Partnera lub Partnera Organizacyjnego:

Partner (cena pakietu 8 000 PLN brutto):

-  Możliwość wygłoszenia przez Przedstawiciela Firmy wykładu podczas Konferencji 
    /max 15 min./; temat, treść i miejsce w programie wymaga uzgodnienia z Organizatorem;

-  Dystrybucja materiałów reklamowych /dostarczonych przez Państwa firmę/ w miejscu, 
    w którym odbędzie się Konferencja;

-  Oficjalne podziękowania podczas otwarcia i zamknięcia Konferencji podkreślające 
    fakt współpracy z Organizatorem w charakterze Partnera;

-  Materiały potwierdzające Państwa obecność podczas Konferencji: 
      - relacja fotograficzna, dostęp do materiałów reportażu fotograficznego oraz filmowego, 
      - wypowiedź merytoryczna do filmu podsumowującego Konferencję,
      - certyfikat potwierdzający współpracę w charakterze Partnera,

-  Możliwość instalacji punktu informacyjnego Partnera w holu konferencyjnym; 

-  Możliwość ekspozycji podczas konferencji materiałów promocyjnych typu rollup 
    (reklama wolnostojąca);

-  Logo na stronie internetowej organizatora www.spacerowa7.pl wraz z odnośnikiem do strony
    internetowej Partnera;

-  Kampania mailowa i facebook - informacja o Partnerze w materiałach
    promocyjnych, proporcjonalna do całości treści i ilości Partnerów;

-  Możliwość dystrybucji 5 bezpłatnych zaproszeń do udziału w Konferencji.

Partner Organizacyjny (cena pakietu 15 000 PLN brutto):

Zakres oferty dla Partnera Organizacyjnego obejmuje pakiet przewidziany dla Partnera 
wzbogacony o organizacje i prowadzenie bloku tematycznego  poświęconego nowym technologiom 
w usługach medycznych /czas max 60 min./; zakres tematyczny powinien być związany z profilem 
konferencji. Szczegóły wymagają uzgodnień z Organizatorem.

Szczegóły oferty; kontakt organizacyjny: 
Borysław Zatoka    tel. 697 663 679     boryslaw.zatoka@spacerowa7.pl



PARTNERZY MERYTORYCZNI

 DOLNOŚLĄSKA
IZBA LEKARSKA

ORGANIZATOR 

PARTNER  

PARTNER MEDIALNY 

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

PATRONAT HONOROWY

PROF. DR HAB. MAREK ZIĘTEK
 REKTOR UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO 
IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE WROCŁAWIU

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU

WSPÓŁPRACA

PARTNER ORGANIZACYJNY


	Strona 1
	Strona 2
	Strona 3

