XXIV. DIABETOLOGICKÉ DNI
s medzinárodnou účasťou

Liptovský Mikuláš, Mestský úrad
7. júna 2014 od 8.00 hod.

Záväzná prihláška k účasti firiem
Názov firmy:
Adresa (PSČ):
IČO:
IČ DPH:
Kontaktná osoba:
Telefón:
Mobil:
E-mail:
Forma podpory:
1) Generálny partner ( 5 000,- EUR )
2) Hlavný partner ( 3 000,- EUR )
3) Partner podujatia ( 700, - EUR )
Forma prezentácie:
4) Prezentácia formou stánku vo vestibule

□
□
□
□
□

5) Prezentácia formou odbornej prednášky
6) Názov prednášky ...........................................................................................................
7) Meno, priezvisko a tituly autorov prednášky a spoluautorov, prednášajúceho ........
.........................................................................................................................................
8) Podpora do tomboly – uviesť aká a množstvo ............................................................
.........................................................................................................................................
a) Prosíme vymenovať Vaše požiadavky k prezentácii formou stánku:
- stoly ich počet
- stoličky ich počet
- použitý vlastný stánok ( koľko m2 má stánok )
- prívod elektrickej energie
b) Cena u partnerov podujatia (podľa bodu 3.) môže byť stanovená aj dohodou s organizátorom
podujatia. Pokrýva režijné náklady, prenájom priestorov, energiu, výstavnú plochu, občerstvenie,
obed, technické vybavenie, vydanie časopisu DiaSpektrum.
c) Každý reprezentant prihlásenej firmy od organizátora obdrží minerálku, občerstvenie v priestoroch
konania DD, obed priamo v Mestskom úrade, časopis a certifikát o účasti na DD s kreditmi.
d) Na základe záväznej prihlášky Vám faktúru vystaví Zväz diabetikov Slovenska, Ústredie, Súťažná
č. 18, 821 08 Bratislava 2, za prenájom priestorov na Vašu prezentáciu.
e) Pri príležitosti konania tohto podujatia bude vydaný odborný časopis DiaSpektrum s
prideleným ISSN, do ktorého môžete poslať, ak máte záujem, Váš odborný článok
s prípadným foto pre Vašu publikačnú činnosť. Tento treba poslať do 15. 05. 2014
na e-mail lenkalongi@gmail.com. Časopis bude rozdávaný priamo na podujatí zadarmo.
f) Ponuka možnosti Vašej reklamy v časopise DiaSpektrum, ktorý bude v náklade 25 000 ks.
Reklama: A4 - 800,- euro,
A5 - 450,- euro,
A6 - 250,- euro.

Generálny partner má reklamu A4 zadarmo. Hlavný partner má reklamu A5 zadarmo.
g) Záväznú prihlášku k účasti firiem, prosíme, zaslať poštou na adresu ZDS alebo
e-mailom na zds.zds1@gmail.com, prípadne telefonicky na + 421 907 847 021,
najneskôr do

15.05.2014
h) V prípade záujmu o prednášku je túto nutné nahlásiť najneskôr do 15.05.2014 na
adresu: lenkalongi@gmail.com. V prihláške je potrebné uviesť mená autorov,
spoluautorov prednášky, prednášajúceho a názov prednášky.
i) V prípade záujmu o reklamu Vašej spoločnosti v časopise DiaSpektrum, túto zašlite v kvalitnom
rozlíšení na e-mail zds.zds1@gmail.com najneskôr do 15.05.2014.
Prednášku je nutné doručiť v Power Point-e na USB alebo CD nosiči najneskôr do
8,00 hod. v deň konania DD v Liptovskom Mikuláši.

