
XIX-та Годишна среща на Съюза на очните лекари в България  

ХV-ти Конгрес на Черноморското офталмологично дружество 

Конгресен център  Маринела хотел - гр. София

18 - 21 Май 2017 г. 



Уважаеми партньори,

От името на Организационния Комитет  имам удоволствието да Ви съобщя, че  XIX-та Годишна среща 

на Съюза на очните лекари в България  и   ХV-та Годишна среща на Черноморското офталмологично 

дружество ще се състои в хотел Маринела – гр. София от 18-ти до 21-ви Май 2017 г. 

За да демонстрирате своята позиция в подкрепа на развитие на българската офталмология и най-

вече за да привлечете вниманието на офталмологичното общество към успешното развитие на 

Вашата компания, се обръщаме към Вас с покана за партньорство. 

Според предпочитанията на Вашата фирма за размера на финансовата подкрепа, бихте могли да 

направите своя избор за Генерален, Златен или Сребърен спонсор на конференцията. 

*Генерален спонсор – 30 000 лева (с  ДДС) 

*Златен спонсор – 20 000  лева (с ДДС)

*Сребърен спонсор – 10 000 лева  (с ДДС)



Спонсорите ще получават време за презентация или лекции пред цялата аудитория на 

конференцията, както следва:

*Генерален спонсор – 45 минути 

*Златен спонсор – 30 минути

*Сребърен Спонсор – 20 минути.

Генералният спонсор получава рекламна страница (корица-гръб) в Научната програма (Сборник с 

резюмета) на конференцията, изложбена площ за щанд и право да постави лого и знак в поканата 

изпратена до всички участници в конференцията.

Златният и Сребърният спонсор получават по една безплатна страница в същата програма и 

изложбена площ за щанд.

Заплащане на избрания пакет се извършва по сметката на:

Мареа Интернешънъл Груп ЕООД

Банка: Уникредит Булбанк

IBAN: BG47 UNCR 7000 1522 2721 19

BIC: UNCRBGSF



Готови сме да обсъдим с Вас и алтернативни възможности за представяне и популяризиране на 
Вашата дейност.

Наем на площ за щанд:

Размерите за масите за щанд (картата е в Приложение 1) са предварително изготвени и съобразени 
с особеностите на изложбената площ в конферентния блок на Маринела хотел. 

Площ щанд (наем на маса с размери 120 см х 90 см) на пакетна цена 800 евро с ДДС за 
трите дни на конгреса.

Поради ограничения брой на места, след потвърждаване на желание за участие от дадена фирма, 
конкретното място ще бъде гарантирано само след заплащане на пакетната такса към Организатора 

Заплащане на наем на щанд се извършва по сметката на:

Мареа Интернешънъл Груп ЕООД

Банка: Уникредит Булбанк

IBAN: BG47 UNCR 7000 1522 2721 19

BIC: UNCRBGSF



Спонсорските и изложителските пакети включват достъп на двама представители от всяка фирма 
до: научен форум, коктейл и работни обеди.

Предложение за реклама:

* Рекламна страница в научната програма;

* Знак и лого на Вашата компания на електронните Покани разпращани до участниците в 

конференцията;

* Знак и лого на главния банер на конгреса;

* Разпространение на Ваши рекламни материали на място;

* Знак и лого в материалите за конгреса;

* Публикуване на информация за съдействието на Вашата компания в медиите, когато това е 

възможно.

Рекламните позиции и размерите на рекламата в печатните материали се определят съобразно 

поетото партньорство и са обект на допълнително уточняване.

С уважение,

Бойко Павлов

Мареа Медикал

Организатор на събитието


