


Bine ați venit la Sibiu!

În numele Societății Române de Chirurgie Vasculară și a Comitetului de Organizare, este o mare onoare să vă invităm la

Sibiu pentru Primul Congres al Societății Române de Chirurgie Vasculară, ce va avea loc în perioada 16-18 octombrie

2014. Reuniunea își propune sa aducă laolaltă toți chirurgii vasculari din țară în vederea unei mai bune colaborări,

împărtășirii experiențelor proprii și a ariilor de expertiză ce caracterizează fiecare centru în parte, precum și pentru

elaborarea unui document comun în ceea ce privește ghidurile de lucru în chirurgia vasculară.

Inspirați de puterea și frumusețea orașului Sibiu, Societatea Română de Chirurgie Vasculară și Comitetul de Organizare

își dorește o întrunire cu o încărcătură științifică puternică, simpozioane și workshopuri. Vor fi organizate mai multe

cursuri precongres, pe teme ca suturile vasculare, ecografia vasculară și accesul vascular, precum și o sesiune specială

pentru medicii rezidenți aflați în pregătire în specialitatea de chirurgie vasculară.

De asemenea, în cadrul congresului, vor avea loc Adunarea Generală a Societății Române de Chirurgie Vasculară și

alegeri generale.

Vă așteptăm pe toţi să veniţi la Sibiu şi vă dorim să petreceţi un timp cât mai plăcut aici, care să se transforme într-o

bogată experienţă științifică și culturală.

Mihai Ionac
Președinte SRCV



Informații generale

ORGANIZATOR

Societatea Română de Chirurgie Vasculară

NUMĂR ESTIMAT DE PARTICIPANȚI: 200

LOCAȚIA EVENIMENTULUI: Hotel Ramada, Sibiu

WEBSITE-UL CONGRESULUI: www.srcv.eventernet.ro

LIMBILE OFICIALE ALE CONGRESULUI: româna și engleza

PREȘEDINTE SRCV: Mihai Ionac

PREȘEDINTELE CONGRESULUI: Sorin Băilă

PREȘEDINTELE COMITETULUI ȘTIINȚIFIC: Ionel Droc

PREȘEDINTELE COMITETULUI LOCAL DE ORGANIZARE: Eugen Silivășan



TEMATICA ȘTIINȚIFICĂ

 Aorta abdominală

 Boala carotidă

 Vascular periferic

 Flebologie și limfologie

 Acces vascular

 Picior diabetic

EXPOZIȚIA MEDICALĂ

Va fi organizată în holul Hotelului Ramada, Sibiu.

DESCHIDEREA OFICIALĂ ȘI COCKTAIL-UL DE BUNVENIT

Vor avea loc joi, 16 octombrie, în Sala de Conferințe Hera și Restaurantul Hotelului Ramada, Sibiu.

EVENT MANAGEMENT

Eventer.Net
Adresă: Str. Anastasie Panu nr. 13, Iași, România
Tel: 0040.332.40.88.00-06
Fax: 0040.332.40.88.07-09
Mobil: 0040.751.055.139
E-mail: contact@eventernet.ro
Web: www.EventerNet.ro



pachete de sponsorizare

Pachetul Platină
10.000 Euro (un singur pachet disponibil; este rezervat temporar, pentru detalii vă rugăm să contactaţi
organizatorii sau operatorul evenimentului)

 Simpozion satelit de o oră în programul congresului

 Spațiu expozițional de 10 m2 în Expoziția Medicală

 Logo-ul companiei pe geanta și ecusonul congresului

 Menționarea în toate comunicările oficiale ale congresului

 Logo pe prima pagină și in toate secțiunile website-ului Congresului

 Gratuitate la taxa de participare pentru 2 persoane

 Inserarea a 1-6 materiale publicitare în geanta congresului

Pachetul Aur
7.000 Euro

 Simpozion satelit de 30 min. în programul congresului

 Spațiu expozițional de 8 m2 în Expoziția Medicală

 Menționarea în toate comunicările oficiale ale congresului

 Logo pe prima pagină și in toate secțiunile website-ului Congresului

 Gratuitate la taxa de participare pentru 2 persoane

 Inserarea a 1-6 materiale publicitare în geanta congresului



Pachetul Argint
5.000 Euro

 Spațiu expozițional de 4 m2 în Expoziția Medicală

 Menționarea în toate comunicările oficiale ale congresului

 Logo pe prima pagină și in toate secțiunile website-ului Congresului

 Gratuitate la taxa de participare pentru 1 persoană

 Inserarea a 1-3 materiale publicitare în geanta congresului

Pachetul Bronz
2.500 Euro

 Spațiu expozițional de 2 m2 în Expoziția Medicală

 Menționarea în toate comunicările oficiale ale congresului

 Logo pe prima pagină și in toate secțiunile website-ului Congresului

 Gratuitate la taxa de participare pentru 1 persoană

 Inserarea unui material publicitar în geanta congresului

Pachetul Contribuitor
1.000 Euro

 Menționarea în toate comunicările oficiale ale congresului

 Logo pe prima pagină și in toate secțiunile website-ului Congresului



Servicii Adiționale
(disponibile exclusiv ca suplimente la unul dintre pachetele descrise mai sus)

 Prezentare de 20 min. în cadrul unei sesiuni - 2000 euro

 Reclamă în Programul Final al Congresului poziționată astfel:

 Coperțile 2 sau 3 (1/2 pagină, color) - 300 euro

 Coperta 4 (1/2 pagină, color) - 500 euro

 Pagini de interior (1/2 pagină, color) - 200 euro

 Spațiu expozițional suplimentar în Expoziția Medicală - 200 euro/mp (nu este disponibil pentru pachetul

“Contribuitor”)

 Plasarea unui banner sau poster în sala de conferințe în timpul unei sesiuni de comunicări - 1000 euro

 Spot de prezentare (fără sunet) difuzat pe un monitor LCD/plasmă, în sala de conferințe - 500 euro/zi

 Plasarea unui banner sau poster în zona de coffee break - 400 euro

 Posibilitatea de a insera un material tipărit sau un obiect promoțional personalizat în geanta

evenimentului - 1000 euro

 Posibilitatea de a furniza blocnotes-uri și pixuri personalizate pentru participanți (vă rugăm să ne contactați

pentru negocierea acestui serviciu)



termene limită & detalii tehnice

TERMENE LIMITĂ ȘI DETALII TEHNICE PENTRU PROMOVAREA PRIN TIPĂRITURI ȘI ONLINE

Vă rugăm să trimiteți logo-ul companiei dvs. și reclamele (dacă acest serviciu este inclus în pachetul pentru care
ați optat) până cel târziu luni, 15 septembrie 2014, pe adresa de e-mail contact@srcv.eventernet.ro

Specificații tehnice pentru logo-ului și reclame:

 rezoluție: 300 dpi

 Mod culoare: CMYK

 Format fișier: eps., .tiff

Vă rugăm să trimiteți materialele publicitare tipărite care urmează să fie introduse în geanta evenimentului până
cel târziu miercuri, 1 octombrie 2014 pe adresa operatorului Congresului, Eventer.Net (Str. Anastasie Panu nr. 13,
Iași, România, 700021).

DETALII TEHNICE PENTRU EXPOZANȚI

 Standul dvs. va avea acces la rețeaua electrică (AC 220V/50 Amp);

 Fiecare firmă expozantă va primi un exemplar al Programului Final și Volumului de Rezumate;

 Curățenia din spațiul expozițional va fi asigurată zilnic de personalul Hotelului Ramada;

 Fiecare stand este prevăzut cu o masă și două scaune.



date de contact

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE CHIRURGIE VASCULARĂ (organizatorul Congresului)

Adresă: Bd. Iosif Bulbuca nr. 10, cam 324, Timișoara., jud. Timiș

Website: www.srcv.ro

Președinte

Prof. Dr. Mihai Ionac

Email: mihai.ionac@gmail.com

Secretar

Dr. Andreea Rață

Email: andreea.rata@yahoo.com

Trezorier

Dr. Sorin Barac

Email: sorinbarac@yahoo.com

EVENTER.NET (operatorul Congresului)

Adresă: Str. Anastasie Panu nr. 13, Iași, Romania, 700021

Web: www.eventernet.ro

Tel.: 0040.332.40.88.00-06

Fax: 0040.332.40.88.07-09

Manager proiect: Alin Ciubotaru (M: 0040.751.055.139, E: alin.ciubotaru@eventernet.ro)




