5. Festival diabetu
pri príležitosti 20. výročia založenia
Zväzu diabetikov Slovenska
Banská Bystrica - ECC – ( bývalý Dom kultúry )
13. novembra 2010

Záväzná prihláška k účasti FIRIEM
Názov firmy:
Adresa (PSČ):
Kontaktná osoba:
Telefón:
Mobil:
E-mail:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
a) Program:

od 8.00 hod.
– Infocentrum
09.00 – 15.00 hod. – príhovor hostí, prednášky
09.00 – 14.00 hod. – edukačné centrá v meste Banská
Bystrica
10.00 – 14.00 hod. – poradne
10.00 hod. Pochod proti diabetu
15.00 – 17.00 hod. - benefičný koncert v Komornom divadle ECC,
žrebovanie tomboly počas koncertu
– večerný ohňostroj
17.00 hod.

-

b) Miesto prednášok a čas :

prednášková sála ECC, od 9.00 hod. do 15.00 hod.

c) Miesto paradní a čas :

priestory ECC od 10.00 – 14.00 hod.
(diabetologická, detská, starostlivosť o nohy, sociálno-právna, stravovacia)

d) Forma účasti :
1. Generálny sponzor – 6 000, - €.
V cene je zahrnutá vystavovacia plocha do 15 m2, firemné sympózium do 30. min. s diskusiou, reklama v ECC, reklama v časopise DiaSpektrum
A4.2. Hlavný sponzor – 4 000, - €.
V cene je zahrnutá vystavovacia plocha do 8 m2, firemné sympózium do 20. minút, reklama v časopise DiaSpektrum A5.

3. Vystavovateľ – 2 000, - €.
V cene je zahrnutá vystavovacia plocha do 6 m2, za každý ďalší m2 vystavovacej plochy 300, - €, reklama v časopise DiaSpektrum A6.

4. Vystavovateľ – 700, - €.
V cene je zahrnutá vystavovacia plocha do 2 m2, za každý ďalší m2 výstavnej plochy 300 €.

5. Iný sponzoring – po dohode s organizátorom podujatia.
Cenová ponuka spolu: ………………………………………………… €
firemné sympózium: áno/nie
Požiadavky: vástavná plocha: ………………………………………… m2,
Reklama v časopise DiaSpektrum: áno/nie
Iná ponuka ( napr. tašky, menovky, ceny do tomboly, tričká na Pochod proti diabetu).
Ceny sú stanovené dohodou s organizátorom podujatia v zmysle Zákona o cenách v znení neskorších predpisov.
Aktívna účasť formou prednášky (prednášky budú zaraďované podľa včasnosti ich nahlasovania ).
Pri prezentácii podľa tohto bodu oznámiť zvolenú tému, meno prednášajúceho a spracovanú prednášku
na mailovú adresu: bukovska@mfn.sk alebo na poštovú adresu: Andrea Bukovská, Gorkého 26/16, 036
01 Martin

do 30. septembra 2010

Pri prezentácii je potrebné uviesť Vaše požiadavky :
- počet stolov
- počet stoličiek
- počet Vašich účasníkov
- potreba prívodu elektrickej energie
- potreba obrusu
- iné.
e) Pokyny pre prednášajúcich: čas
vyhradený na každú prednášku bude vyznačený v programe,
prednášky budú maximálne 15 minút, počet prednášajúcich bude maximálne 14, presný program podujatia bude
zaslaný do 5. novembra 2010.
Pri príležitosti konania 5. Festivalu diabetu bude vydané mimoriadne číslo časopisu DiaSpektrum v náklade 20 000
ks. Účastníci môžu využiť reklamu v tomto časopise:
poplatok: formát A4
- 700,- €,
A5
- 400,- €,
A6
- 250,- €,
ktorú treba objednať a zaslať na emailovú adresu: zds.zds1@gmail.com, do 15. septembra 2010.
Generálny sponzor, hlavný sponzor a vystavovateľ podľa odst. d, bodu 3 musia zaslať svoju reklamu na
mailovú adresu: zds.zds1@gmail.com do 15. septembra 2010, z dôvodu zabezpečenia tlače časopisu.

Informácie k prihláške
5. Festival diabetu sa uskutoční v srdci Slovenska v Banskej Bystrici dňa 13. novembra 2010.
Po takých veľkých mestách ako je Sydney, Dilly, Moskva aj my sa budeme prezentovať
vysvietením mesta na modro, čo je farba diabetikov. Významné objekty mesta budú
vysvietené na modro, benefičný koncert bude ladený do modrej farby a aj večerný ohňostroj
bude v modrej farbe. V intraviláne Banskej Bystrice budú dve edukačné centrá, kde sa bude
merať glykémia, tlak krvi a budú sa rozdávať edukačné materiály. Pri tejto príležitosti bude
vydané aj mimoriadne číslo časopisu DiaSpektrum v náklade 20 000 ks, ktorý bude
účastníkom rozdávaný zadarmo. Bude aj rozoslaný do všetkých základných organizácií. Pred
konaním 5. Festivalu diabetu sa uskutoční tlačová konferencia a bude vydaná tlačová správa
k Svetovému dňu diabetu. Upútavky konania tohto podujatia budú zverejnené v časopise
Diabetik, v lokálnych, ale aj štátnych médiách. Vo všetkých mestách na Slovensku budú
plagáty o konaní Festivalu diabetu. Vstup na podujatie bude bez poplatku. Podujatie bude
monitorované médiami. Bude to podujatie medzinárodného významu.
Prosíme o dodržanie termínu zaslania prihlášky, aby sme mohli organzačne zabezpečiť úspešný
priebeh celého podujatia.

Prihlášky zasielajte na mailovu adresu : zds.zds1@gmail.com
alebo poštou na poštovú adresu :
Ing. Jozef Borovka, Močarianska č. 70, 071 01 Michalovce

do 30. septembra 2010
Akékoľvek informácie môžete konzultovať aj po telefóne :
0907 784 021, 0905 253 952

d)
e)
f)
g)

Každý Váš účastník obdrží občerstvenie vo forme nápoja
Príchod účastníkov bude od 8.00 hod, kedy začne pracovať infocentrum,
Možnosť stavania stánkov bude aj vopred, deň predtým t.j. 12. novembra 2010 od 16.00 hod.
Parkovanie je pred ECC a na priľahlých parkoviskách – zadarmo.

Ďakujeme !

