
 

 

Уважаеми партньори, 

 

От името на „Българска Асоциация РЕТИНА“ и лично от мое име бих желала да Ви поканя да 
участвате в тазгодишния 17-ти Витреоретинален симпозиум с тема „Хирургично и 
медикаментозно лечение на заболяванията на ретината“. 

Симпозиумът ще се проведе на 19 март 2023 г. в хотел DoubleTree by Hilton в  гр.Пловдив и 
е организиран от „Българска Асоциация Ретина“ със съдействието на Медицински 
Университет – Пловдив. 

На 19 Март от 09:30ч. в основната конферентна зала на хотела ще бъде официално откриване 
и научна програма разделена в три сесии. 

Симпозиумът ще приключи в 16:30ч. както третата сесия и официалното закриване ще се 
проведат  в новореставрираната Епископска базилика, която се намира в непосредствена 
близост до хотел DoubleTree by Hilton. 

Имате възможност да подкрепите организацията на нашия научен форум като участвате като 
спонсор или изложител. Вярвам, че по този начин дейността на Вашата компания, ще бъде 
адекватно представена пред Бъларското офталмологично общество и вашите продукти и 
услуги ще бъдат подходящо представени пред нашия специализиран форум. 

 

Според предпочитанията на Вашата фирма, бихте могли да изберете участие в симпозиума 
като: 

1. Генерален спонсор с фирмен симпозиум в рамките на 30 мин., реклама в 
програмата на симпозиума, щанд за представяне на фирмени продукти и участие на 
4-ма фирмени представители *. Спонсорският пакет е в размер на 4000 лева /без 
ДДС/. 

2. Спонсор с фирмен симпозиум в рамките на 15 мин., реклама в програмата на 
симпозиума, щанд за представяне на фирмени продукти и участие на 2-ма фирмени 
представители *. Спонсорският пакет е в размер на 2000 лева /без ДДС/. 

3. Изложител с щанд за представяне на фирмени продукти и участие на 2-ма фирмени 
представители *. Изложителският пакет е в размер на 500 лева /без ДДС/ 

 

 

* Достъпът на фирмени представители включва: посещение на научната програма, 

кафе пауза и обяд в неделя. Не са включени в пакета цената на нощувка със закуска и 

паркинг. 

 

 



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 

 

 

 

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,  
 

 

Проф. д-р Нели Сивкова, дм, FEBO 

Председател на сдружение „Българска асоциация РЕТИНА“ 


