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OFERTA DLA FIRM  

 

1. SPONSORING KURSU 

Proponujemy następujące pakiety sponsorskie: 

GŁÓWNY SPONSOR – firma otrzyma tytuł Głównego Sponsora, możliwość wsparcia 

wykładu naukowego (uzgodnionego z Kierownikiem Naukowym Kursu) obejmującego 
tematykę związaną z działalnością Sponsora (grant naukowy), powierzchnię 
wystawienniczą na własne stoisko (6 m2) w miejscu obrad.   

Ponadto Głównym Sponsorom oferujemy: umieszczenie logo na identyfikatorach,  
na standach informacyjnych w miejscu obrad, w publikacji z programem kursu  
oraz na oficjalnej witrynie internetowej spotkania. Sponsor otrzymuje również prawo  
do zamieszczenia własnej reklamy w materiałach naukowych, cztery identyfikatory  
dla przedstawicieli upoważniające do uczestnictwa w kursie i korzystania z wyżywienia.  

SPONSOR – firma otrzyma tytuł Sponsora Kursu, możliwość realizacji krótkiej 

prezentacji firmowej / produktowej (do 10 min.) w czasie kursu – w terminie 
uzgodnionym z Kierownikiem Naukowym, powierzchnię wystawienniczą pod własne 
stoisko (5 m2).   

Ponadto Sponsorom możemy zaoferować: umieszczenie logo na standach informacyjnych 
w miejscu obrad, w publikacji z programem kursu oraz na oficjalnej witrynie internetowej 
spotkania, trzy identyfikatory dla przedstawicieli upoważniające do uczestnictwa w kursie 
i korzystania z wyżywienia.  

Tytuły sponsorskie nie są przyznawane 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.  Liczba i czas trwania wykładów i prezentacji firmowych jest limitowana wymogami 
programu naukowego.  
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2. STOISKO WYSTAWOWE 

Spotkaniu 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.  

Wystawca otrzyma stolik i krzesła, możliwość standardowego podłączenia do prądu  
oraz identyfikatory dla dwóch przedstawicieli firmy upoważniające do uczestnictwa  
w kursie i korzystania z wyżywienia. Przedstawiciele wystawcy mają prawo uczestniczyć w 
obradach i korzystać z wyżywienia w czasie kursu.  

Identyfikatory upoważniają do uczestnictwa w kursie oraz korzystania z wyżywienia w 
czasie obrad.  

3. REKLAMA W PUBLIKACJI Z MATERIAŁAMI NAUKOWYMI  

Organizatorzy przewidują wydanie publikacji z wykładami naukowymi prezentowanymi 
podczas kursu, w której istnieje możliwość wykupienia powierzchni reklamowej 
(przewidywane wymiary strony 170 x 240 mm + 2-3 mm spadu z każdej strony). Prosimy o 
przygotowanie kompozytowego PDF w jakości do druku do dnia 31 stycznia 2018. 

4. UMIESZCZENIE MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH W TECZKACH  
DLA UCZESTNIKÓW 

Istnieje możliwość umieszczenia ulotki reklamowej firmy w teczkach dla uczestników 
spotkania. 

5. OPŁATA REJESTRACYJNA DLA UCZESTNIKÓW 

Promocyjna opłata rejestracyjna dla uczestnika kursu wynosi 300 zł brutto 
(zapłata w terminie do dnia 15 stycznia 2018).   

Od dnia 16 stycznia 2018 r. opłata rejestracyjna wzrasta do 350 zł brutto.  
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Członkowie Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych, którzy opłacili 
ostatnią składkę członkowską, otrzymują zniżkę w wysokości 50 zł brutto 
od ww. cen.  

Opłata rejestracyjna obejmuje uczestnictwo w obradach, pakiet konferencyjny, 
korzystanie z wyżywienia, materiały naukowe.  Uczestnicy kursu otrzymają punkty 
edukacyjne za udział. 


