
 

Събитие на Българско Глуакомно Дружество 

www.bgsbg.net 

Фирма-организатор Мареа Медикал 

www.mareamedcal.com 

Покана за участие в XXI-ви симпозиум на Българско Глуакомно Дружество 

17 - 18 март 2023г.  | гр. Пловдив хотел DoubleTree by Hilton 
     

  

    

 Уважаеми партньори, 

От името на „Българско Глуакомно Дружество“ Ви каня да участвате в 

годишния ни симпозиум. 

Събитието ще се проведе на 17 и 18 март 2023 г. в хотел DoubleTree by 

Hilton в  гр.Пловдив.  

В програмата са включени актуални и разнообразни теми за 

специалисти и специализанти. Ежегодното научно събитие на 

дружеството е едно от най-значимите в лечението на глаукомите и е с 

висока посещаемост. 

Управителният съвет на „БГД“  се обръща към Вас за подкрепа и 

партньорство, като ви предлагаме следните пакети за участие: 

      Пакети за Спонсори 

Генерален спонсор - 2 фирмени презентации с продължителност 15 

мин., щанд за фирмено представяне до 6 кв.м. и достъп на 5-ма 

фирмени представители*  

Цена 8000 лв. (без ДДС) 

 

Спонсор - 1 фирмена презентация с продължителност 15 мин, щанд за 

фирмено представяне до 4 кв.м. и достъп 3-ма фирмени представители* 

Цена 5000 лв. (без ДДС) 

 

       Изложители 
 

Щанд за фирмено представяне до 2 кв.м. и достъп на 2-ма фирмени 

представители* 

Цена 2000 лв. (без ДДС) 

 

* Достъпът на фирмени представители включва: посещение на научната 



програма, кафе паузи и обяд в събота. Не са включени в пакета цената 

на нощувка със закуска, паркинг и официална вечеря в събота (18.03). 

Таксата за допълнителен фирмен представител извън посочените в 

пакетите е в размер на 150 лв. 

 

     Цени за хотелско настаняване в хотел DoubleTree by Hilton 

Единично настаняване - 145 лв./нощувка със закуска 

Двойно настаняване  - 165 лв./нощувка със закуска 

Паркинг в хотела – 15 лв./ден 

Официална вечеря в събота – 55 лв./куверт 

 

Можете да заявите вашия избор за участие като ни пишете на 

office@mareamedical.com 

 

Конкретен щанд се запазва само след заплащане на пълната такса.  

 

 

 

Заплащане на спонсорски и изложителски пакети се извършва по 

сметката на фирмата организатор: 

 

Мареа Интернешънъл Груп ЕООД 

Банка: Уникредит Булбанк BIC: UNCRBGSF 

IBAN: BG20UNCR70001520455892 

 

С уважение, 

 

Доц. д-р Марин Атанасов, дм, FEBO 

Председател на „Българско Глаукомно Дружество“ 

  

 


