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Stimaţi colaboratori, 
 
Vă aducem la cunoştinţă că, în perioada 25-27 iunie 2015, are loc la Piatra Neamt , Conferinţa „Scoala 
Bisericani  2015”, organizată de UMF Iasi  si Spitalul de Pneumoftiziologie Bisericani - Neamt, în parteneriat 
cu Colegiul Medicilor Neamt, Consiliul Judetean Neamt si Consiliul Local Alexandru cel Bun. 
 
Prin prisma experientei  anilor trecuti, anticipam o participare de circa 100 de medici.  
 
Cursurile care vor fi prezentate se adreseaza in principal medicilor pneumologi, medicilor de familie si 
medicilor cu competente in ingrijiri paliative.  
 
Locatia: sala de conferinte „Hogas” a Consiliului Judetean Neamt (pentru conferinte si cursuri), precum si 
Spitalul de Pneumoftiziologie Bisericani (pentru demonstratii / prezentari clinice).  
 
Pentru o bună organizare a acestei Conferinţe, aşteptăm colaborarea dumneavoastră. 
 
În acest scop, vă trimitem pachetele de sponsorizare. Vă rugam să ne comunicaţi răspunsul dumneavoastră în 
cel mai scurt timp posibil.   
 
În funcţie de contribuţia companiei dumneavoastră, vă puteţi încadra în următoarele pachete de sponsorizare: 

Pachetul de baza : 500 Euro 

 Spaţiu expoziţional neamenajat (masa+ scaune+spatiu aferent = 4 mp) 
 Logo* în secţiunea „Sponsori” din situl Conferinţei (format jpeg) 
 Logo* în bannerul sponsorilor, situat în holul de primire al participanţilor (format vectorial) 
 Logo* în secţiunea “ Sponsori” din materialele conferintei (format vectorial) 
 Simpozion 15 minute. 
 Reclamă alb – negru în interiorul programului final ( ½ pagină) 
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La acestea se poate adauga: 

Pachetul optional: 250 Euro 

 Banner* în sala de Conferinţă 
 Banner* în situl Conferinţei (format jpeg, vertical) 
 Logo* pe banner-ul oficial al Conferinţei 
 

Servicii suplimentare:  
 Pliant în mapa Conferinţei : 200 Euro 
 Dreptul de a introduce in mapa Conferinţei a unui articol de papetărie personalizat ( pix, bloc-notes, brichetă, 

breloc, etc.): 250 Euro 
 Reclamă pe coperta 2 a programului final: 750 Euro intreaga coperta, 500 ½ din coperta 
 Reclamă pe coperta 3 a programului final: 500 Euro intreaga coperta, 300 ½ din coperta 
 Extindere timp pentru Simpozion  - 250 Euro pentru fiecare 15 minute. 
 Spatiu expozitional suplimentar: cate 200 Euro pt fiecare masa suplimentar instalata 
 
Nota: preturile de lista pot fi negociate . 
*producţia grafică pentru banner şi logo aparţine fiecărui ofertant. 
 
 
CLAUZE CONTRACTUALE  
 

 Contractele se încheie cu Spitalul de Pneumoftiziologie Bisericani;prin urmare sunt posibile doar contracte 
de sponsorizare 

 Prezentările lucrărilor nu vor conţine denumiri comerciale, pentru a respecta Decizia nr.67 modificată,     a 
CMR 

 Firmele care sponsorizează participarea medicilor la eveniment vor asigura tabelele cu datele acestora, 
conform cerinţelor de înscriere, in timp util, pentru asigurarea mapelor de participare. 

 
Va rugam sa ne trimiteti optiunea dumneavoastra pana vineri 05 iunie 2015. 
Va multumim anticipat pentru colaborare. 
Persoane de contact:  

Emilia Ciobanu: emilia.ciobanu@spitalulbisericani.ro; 0732540511                 

Maria Anton: anton.maria@spitalulbisericani.ro; 0732162381 

 

 

 

 


