»Migrena je več kot glavobol!«.
Mnogi ne vedo, da jo lahko preprečijo ali lajšajo.

VABILO K SODELOVANJU NA STROKOVNEM SREČANJU
z mednarodno udeležbo
Vljudno Vas vabimo na 13. tradicionalno strokovno srečanje o glavobolu!

Srečanje je prestavljeno s 17. aprila in bo potekalo V PETEK, 13. novembra 2020
v Modri dvorani Zdravniške zbornice Slovenije, Ljubljana, Dunajska cesta 162
Predavali bodo zdravniki in strokovnjaki s področja glavobola
in sorodnih ved iz domovine in tujine

Simpozij strokovno organizira
Sekcija za glavobol
Združenje nevrologov pri
Slovenskem zdravniškem društvu

poslovni organizator

Društvo za preprečevanje
možganskih in žilnih bolezni
S strokovnim srečanjem »MIGRENA 2020« želimo posredovati nova spoznanja zdravnikom in nova
upanja bolnikom.
Srečanje je namenjeno zdravnikom družinske in splošne medicine, nevrologom, anesteziologom algologom, psihiatrom, psihologom, farmacevtom in strokovni javnosti, ki jih zanima področje glavobola. Ob
srečanju bomo izdali tudi publikacijo - učbenik za zdravnike, zdravstveno osebje in študente Medicinske in
Zdravstvene fakultete.
Srečanje bo potekalo brez plačila kotizacije za udeležence.
Vljudno vas vabimo k sodelovanju!
S spoštovanjem,
Dr. Marjan Zaletel, dr. med., višji svetnik
Predsednik Sekcije za glavobol - Združenja nevrologov pri SZD
Prof. dr. Bojana Žvan, dr. med., primarij, višja svetnica
Predsednica strokovno-organizacijskega odbora

CENIK STORITEV ZA SODELOVANJE NA STROKOVNEM SREČANJU
MIGRENA 2020
SATELITSKI SIMPOZIJ
o
o

5.000,00 EUR

simpozij
vse kot glavni sponzor

GLAVNI SPONZOR
o
o
o
o
o

3.000,00 EUR

do 3 tekoče metre razstavnega prostora
dvostranski barvni oglas v učbeniku MIGRENA 2020
objava logotipa razstavljavca v vabilu udeležencem
gradivo razstavljavca, ki ga organizator dodatno priloži v komplet
strokovne literature za udeležence
izbira lokacije svojega razstavnega mesta

SPONZOR
o
o
o

2.000,00 EUR

do 3 tekoče metre razstavnega prostora
enostranski barvni oglas v učbeniku MIGRENA 2020
gradivo razstavljavca, ki ga organizator dodatno priloži v komplet
strokovne literature za udeležence

DRUGE STORITVE (ob naročilu enega izmed zgoraj navedenih paketov)
o
o

objava dvostranskega barvnega oglasa v učbeniku
objava logotipa v vabilu

800,00 EUR
400,00 EUR

Cene, ki so navedene v tabeli, ne vsebujejo DDV.

POMEMBNE INFORMACIJE
STIK ZA POKROVITELJE, RAZSTAVLJAVCE, OGLAŠEVALCE, SPONZORJE
ALI DONATORJE JE:
bojana.zvan@kclj.si, GSM: 040 478 444
marjan.zaletel@kclj.si, GSM: 041 761 288
Andreja Merčun, poslovna sekretarka Društva MŽB
andreja@glavobol.com, GSM: 040 179 905
Podatek za sklepanje pogodb o sodelovanju:
Društvo za preprečevanje možganskih in žilnih bolezni
oz. skrajšano Društvo MŽB
Mala ulica 8
1000 Ljubljana
ID za DDV: SI64145123 – smo zavezanci za DDV
Poslovni račun številka SI56 6100 0001 2791 640, odprt pri Delavski hranilnici d.d.
Predsednik Društva MŽB: Niko Šafarič

www

glavobol.com

Stik za pokrovitelje, razstavljavce, oglaševalce, sponzorje ali donatorje je:

