14. srečanje ISPS Slovenija
Bolnik s psihozo in pomembni drugi
23. in 24. september 2016, hotel Kompas, Bled

PONUDBA ZA SPONZORJE IN
RAZSTAVLJAVCE
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Spoštovani,
23. in 24. septembra 2016 bomo ponovno organizirali Srečanje ISPS Slovenija na Bledu. Naša
srečanja – tokratno je že XIV. po vrsti, so tradicionalna in vedno privabijo veliko število
udeležencev.
Naslov letošnjega srečanja je Bolnik s psihozo in pomembni drugi. Ob domačih uveljavljenih
strokovnjakih bodo, tako kot vedno, kot predavatelji sodelovali tudi priznani gostje iz tujine.
V zadnjih letih se je število udeležencev iz vse Slovenije vedno gibalo med 40 in 50.
Naša srečanja potekajo v hotelu Kompas na Bledu, ki je v svoji zasnovi logistično izjemno
dobro opremljen kongresni center.

Upamo, da vas bo naše povabilo pritegnilo k sodelovanju.
Veselimo se sodelovanja z vami.
Z lepimi pozdravi

Marjeta Blinc Pesek
Predsednica Slovenskega društva
za psihoterapijo psihoz

2

SPLOŠNO O SREČANJU

Naziv:
Datum:
Organizator:

XIV. srečanje ISPS Slovenia: Bolnik s psihozo in pomembni drugi
v petek, 23.9. in v soboto, 24.9.2016
Slovensko društvo za psihoterapijo psihoz

KRAJ SREČANJA
Hotel Kompas, Bled
http://www.kompashotel.com/

INFORMACIJE O SREČANJU
Spletna stran srečanja: www.isps.si
Informacije o strokovnem programu
Slovensko društvo za psihoterapijo psihoz
Rudnik II/4
1000 Ljubljana
T: 01 42 84 06
E: psih.ord.r@siol.net

Informacije za sponzorje in razstavljavce
Kaja Pavlin
Slovensko društvo za psihoterapijo psihoz
Rudnik II/4
1000 Ljubljana
T: 01 42 84 06
E: psih.ord.r@siol.net
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OBLIKE SPONZORSTVA
Vabimo vas, da pripomorete k uspešni organizaciji srečanja na enega od naštetih načinov:









kot sponzor srečanja
kot oglaševalec v tiskanem gradivu srečanja (zbornik predavanj, končni program,
oglasno gradivo v kongresnih torbah)
kot oglaševalec na spletni strani srečanja
kot razstavljavec na razstavi, ki bo spremljala srečanje
s predstavitvijo svojih izdelkov (satelitski simpozij, družabni dogodki, slovesnost ob
odprtju itd.)
kot sponzor vabljenih predavateljev
kot delni sponzor
s predlogi po vaših željah

Kategorije sponzorstva

Kategorija
Glavni sponzor
Sponzor
Ostali sponzorji
Satelitski simpozij
(45 minut)

Vrednost
20-odstotni DDV se prišteje k cenam
3.000 EUR
1.500 EUR
do 1.000 EUR (po dogovoru)
500 EUR

Sponzorji, ki bodo izbrali eno od prvih treh naštetih kategorij, bodo lahko izbrali lokacijo
svojega razstavnega prostora. Razstavni prostori bodo dodeljeni po načelu vrstnega reda ob
prijavi.
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Sponzorji imajo naslednje ugodnosti:
Glavni sponzor
 prazen razstavni prostor (brez sten in druge opreme) velikosti 6 m²
 satelitski simpozij v trajanju 60 minut
 objava oglasa v zborniku srečanja (barvni celostranski oglas na notranjih straneh)
 objava logotipa v zborniku srečanja
 objava logotipa v končnem programu srečanja
 oglasno gradivo v kongresnih torbah
 druge storitve, ki bodo opredeljene v pogodbi

Sponzor
 prazen razstavni prostor (brez sten in druge opreme) velikosti 4 m²
 objava oglasa v zborniku srečanja (barvni celostranski oglas na notranjih straneh)
 objava logotipa v zborniku srečanja
 objava logotipa v končnem programu srečanja
 oglasno gradivo v kongresnih torbah
V vrednost sponzorstva niso všteti razstavna opreme in oblikovanje ter izdelava oglasov.
Spletne povezave bodo vzpostavljene od dneva plačila prvega obroka sponzorstva do konca
srečanja.
Za dogovor o vsebini simpozija se povežite z mag. Marjeto Blinc Pesek, dr. med., spec.
psihiatrije.

RAZSTAVA
Razstava bo v prostoru, kjer bo udeležencem srečanja postrežena kava med odmori.
Razstavljavci lahko najamejo prazen razstavni prostor (brez sten in druge razstavne opreme)
velikosti najmanj 2 m².
SPONZORSTVO DRUŽABNIH DOGODKOV
Podjetja se lahko odločijo za sponzorstvo enega ali več družabnih dogodkov, pripravljenih
med srečanjem.
Sponzorstvo odmora s kavo
Sponzor ima naslednje ugodnosti:
 objava logotipa in naziva v končnem programu srečanja
reklamni materialli med kavo
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PLAČILNI POGOJI
Roki plačil:
 sponzorstvo

bodo opredeljeni v pogodbi

Odpovedi
Odpoved sodelovanja sponzorjev bo opredeljena v pogodbi o sponzorstvu. Oglaševanja po
roku za oddajo gradiva za objavo ni več mogoče odpovedati.
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