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A XXVI.-a ediţie a Sesiunii Ştiinţifice Anuale a Secţiunii de 

Ştiinţe Medicale şi Farmaceutice a Societăţii Muzeului Ardelean 

21 - 23 aprilie 2016, Târgu Mureş, Hotel Grand 

 

 

Ne face o deosebită plăcere să vă propunem să susțineți acest proiect, în calitate de Partener, 

având posibilitatea de a alege unul din următoarele pachete de promovare: 

 

SPONSOR PLATINĂ: 2.500 Euro 

 Simpozion în cadrul conferinţelor plenare (22 aprilie)- 15 minute prezentare  
 Participare cu stand propriu (adus de Partener) 
 Sigla Partenerului în secțiunea “Sponsori“ pe materialele de promovare ale evenimentului 
 Sigla Partenerului pe mapa evenimentului 
 Pliant în mapa evenimentului 
 Prezentare Partener în broșura evenimentului, pe coperta 2, 3 sau 4, A5 policromie, material 

produs de Partener 
 Plasarea unui banner roll-up în sala de desfășurare a lucrărilor sesiunii 
 Plasarea unui banner roll-up în zona de coffee break / cină festivă 

 

SPONSOR AUR: 1.500 Euro 

 Simpozion în cadrul cursurilor postuniversitare (21 aprilie) sau în cadrul secţiunilor 
ştiinţifice (22 aprilie)- 10 minute prezentare  

 Participare cu stand propriu (adus de Partener) 
 Sigla Partenerului în secțiunea “Sponsori“ pe materialele de promovare ale evenimentului 
 Sigla Partenerului pe mapa evenimentului 
 Pliant în mapa evenimentului 
 Prezentare Partener în broșura evenimentului, pe coperta 2, 3 sau 4, A5 policromie, material 

produs de Partener 
 Plasarea unui banner roll-up în sala de desfășurare a lucrărilor sesiunii 
 Plasarea unui banner roll-up în zona de coffee break / cină festivă 

 

SPONSOR ARGINT: 750 Euro 

 Participare cu stand propriu (adus de Partener) 
 Sigla Partenerului în secțiunea “Sponsori“ pe materialele de promovare ale evenimentului 
 Pliant în mapa evenimentului 
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 Prezentare Partener în broșura evenimentului, 1 pagină A5 policromie, material produs de 
Partener 

 Plasarea unui banner roll-up în sala de desfășurare a lucrărilor sesiunii 
 Plasarea unui banner roll-up în zona de coffee break 

 
CONTRIBUITOR: <750 Euro 

 Sigla Partenerului în secțiunea “Sponsori“ pe materialele de promovare ale evenimentului 
 Pliant în mapa evenimentului 
 Plasarea unui banner roll-up în sala de desfășurare a lucrărilor sesiunii 
 Plasarea unui banner roll-up în zona de coffee break 

 
PARTENER MEDIA 

 Sigla Partenerului în secțiunea “Sponsori“ pe materialele de promovare ale evenimentului 
 

 

Tarifele exprimate NU includ T.V.A. 20%. 

 

Pentru detalii legate de înscriere, promovare și participare, vă rugăm, nu ezitaţi să ne contactaţi: 

Dr. Sipos Emese – Preşedintele Comisiei de organizare 

Mobil: 0745943701 

E-mail: sipos.emese@yahoo.com 

 


