
ПОКАНА И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФИРМИ



Уважаеми колеги,

От името на Българска асоциация по неинвазивна образна диагностика и Фондация по
неинвазивна образна диагностика в кардиологията, имаме удоволствието да Ви поканим на
 

3-та  Национална среща по неинвазивна образна диагностика в кардиологията: 
ЗАЕДНО ЗА ПО-ЗДРАВО БЪДЕЩЕ!

Обединени от общата си цел да осъвременим и оптимизираме грижата за нашите пациенти, Ви
призоваваме да вземете участие в този форум, който ще допринесе за професионалното ниво
на Вашата практика. Националната среща по ехокардиография е една млада традиция, с
доказана научна и практическа стойност.

Участвайте в срещата, за да:

Предизвикате стандартите: обсъдете, споделете или оценете последните новости в
неинвазивната образна диагностика с експерти от страната и чужбина.

Бъдете лидери: използвайте наученото, за да промените нагласите на общността за навременна
и компетентна превенция на сърдечно-съдовите заболявания.

Обогатите познанията си: намерете практически решения за ежедневните проблеми, като
използвате световно признати подходи и гайдлайни. 

Инициирате дискусии: общувайте с колеги и лектори в неформална обстановка, за да
разширите мрежата си от професионални контакти. 

И още: станете член на Българската асоциация за неинвазивна образна диагностика и се
възползвайте от облекчените такси, които ще получите за всички събития занапред.

Очакваме Ви, за да споделим визията си за един свят, в който иновациите и технологиите
спомагат за подобряване здравето на пациентите със сърдечно-съдови заболявания.

Доц. Красимира Христова 
Председател на организационния комитет на събитието 

ПОКАНА

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ



ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА
Новини и обновена програма можете да намерите в платформата на събитието на: www.cmebg.com

09:00 - 10:00

10:00 – 12:30

12:30 – 13:00

13:00 - 15:30        

15:30 – 16:00        

16:00 – 17:30       

17:30 – 17:50         

17:50 – 18:00       

18:00                   

Петък, 24 юни 2022

9:00 – 10:30          Сесия 2 
                              
10:30 – 11:00        Кафе-пауза 

11:00 - 11:45        Сателитен симпозиум

11:45 – 13:15        Сесия 3                               

13:15 – 14:30        Обяд 
 
14:30 – 16:00        Сесия 4                                                                                        
                
16:00 – 16:30        Кафе-пауза 

16:30 – 16:50        Сателитен симпозиум 

16:50 – 18:20        Сесия 5

Събота, 25 юни 2022
Регистрация

Курс - теория

Обедна почивка

Курс - практика

Кафе-пауза

Сесия 1

Сателитен симпозиум 

Откриване 

Коктейл 

Неделя, 26 юни 2022

 9:00 – 10:30       Сесия 6

10:30 – 11:00      Кафе-пауза

11:00 – 12:30      Сесия 7

12:30                    Закриване

СПОНСОРСКИ ПАКЕТИ



ДАННИ НА ФИРМАТА  
Име на фирмата      ..............................................................................................................................................................................................

Лице за контакт       .............................................................................................................................................................................................

Адрес                          ..............................................................................................................................................................................................

Телефон и e-mail     ..............................................................................................................................................................................................

Данни за фактура    ............................................................................................................................................................................................. 

ВИДОВЕ УЧАСТИЕ

Платинен спонсор - 16 000 лв. 

Златен спонсор - 12 000 лв. 

Сребърен спонсор - 8 000 лв. 

Изложител - 2 400 лв. 
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Платинен спонсор - 14 000 лв. 

Златен спонсор - 10 000 лв. 

Сребърен спонсор - 6 000 лв. 

Изложител - 1 900 лв. 
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Подкрепа на Мастър Клас по ехокардиография
24 юни 2022 г. 

18 000 лв. 

Подкрепата на Мастър Клас включва
Подкрепа на Мастър клас по ехокардиография до 4 часа / 120 минути теоретична част и 120 минути практическа част/ 

Рекламен клип, излъчван по време на събитието - до 1 мин. 

Рекламна страница на фирмата в платформата на събитието

Поставяне на фирменото лого в мейлите до лекарите и оналайн реклама на събитието

Изписване името и логото на фирмата в програмата

Изписване името логото на фирмата на виртуален банер по време на излъчването

Онлайн достъп на фирмени представители - 10 бр. 



Присъствено участие Платинен спонсор Златен спонсор Сребърен спонсор Изложител

Фирмен симпозиум в рамките на научната програма 45 мин. 30 мин. 20 мин. N/A

Изложбена площ 8 кв.м 6 кв.м. банер 6 кв.м.

Рекламна страница на фирмата в платформата на събитието    

Поставяне на фирменото лого в мейлите до лекарите и оналайн реклама на
събитието

  N/A

Изписване името и логото на фирмата на специален банер по време на събитието    

Изписване името и логото на фирмата в програмата    

Участие на фирмени представители на място 5 4 3 2

Онлайн учасатие Платинен споснор Златен спонсор Сребърен спонсор Изложител

Фирмен симпозиум в рамките на научната програма 45 мин. 30 мин. 20 мин. N/A

Рекламен клип, излъчван по време на събитието до 2 мин. до 1 мин. N/A до 2 мин.

Рекламна страница на фирмата в платформата на събитието     

Поставяне на фирменото лого в мейлите до лекарите и оналайн реклама на
събитието

   N/A

Изписване името и логото на фирмата в програмата    N/A

Изписване името логото на фирмата на виртуален банер по време на излъчването     

Онлайн достъп на фирмени представители 20 бр. 15 бр. 10 бр. 5 бр.



Присъствено участие Платинен спонсор Златен спонсор Сребърен спонсор Изложител

Фирмен симпозиум в рамките на научната програма 45 мин. 30 мин. 20 мин. N/A

Изложбена площ 8 кв.м 6 кв.м. банер 6 кв.м.

Рекламна страница на фирмата в платформата на събитието    

Поставяне на фирменото лого в мейлите до лекарите и оналайн реклама на
събитието

  N/A

Изписване името и логото на фирмата на специален банер по време на събитието    

Изписване името и логото на фирмата в програмата    

Участие на фирмени представители на място 5 4 3 2

Онлайн учасатие Платинен споснор Златен спонсор Сребърен спонсор Изложител

Фирмен симпозиум в рамките на научната програма 45 мин. 30 мин. 20 мин. N/A

Рекламен клип, излъчван по време на събитието до 2 мин. до 1 мин. N/A до 2 мин.

Рекламна страница на фирмата в платформата на събитието     

Поставяне на фирменото лого в мейлите до лекарите и оналайн реклама на
събитието

   N/A

Изписване името и логото на фирмата в програмата    N/A

Изписване името логото на фирмата на виртуален банер по време на излъчването     

Онлайн достъп на фирмени представители 20 бр. 15 бр. 10 бр. 5 бр.



Изложбата ще бъде разположена в хотел България
Мястото на съответната изложбена площ се определя по реда на постъпване на плащанията.

Плащане

Изисквания към рекламните материали

Дължимата сума следва да се заплати на Конгреси и събития ООД не по-късно от 29 април 2022 г. 
След получаване на заявката, Конгреси и събития ООД издава проформа фактура. Заплащането се извършва по банков път. 
Всички комисиони за банковите преводи са за сметка на изпращача. 
Пет дни след получаване на сумата Конгреси и събития ООД издава данъчна фактура на база данните, попълнени във формата.

Фирмите, заявили участие, следва да предоставят материалите, включени в съответния пакет съгласно сроковете по-долу: 

- лого на компанията в png transparent формат  /ако не сте го предоставяли в последните 6 мес. или има промяна в него/ - до 1 април 2022
- описание на компанията на български език/до 4-5 изречения/ и актуален адресна офис - до 8 април 2022
- файловена Pdf брошури на продукти на компанията /спрямо избрания пакет/, без ограничение в броя на страниците - до 15 април 2022
Молим файловете да са наименувани по начина, по който бихте желали да са видими в сайта на събитието.
- тема и програма на симпозиума на български и английски език, име на лектор и модератор - до 30 май 2022
- запис на фирмения симпозиум - до 6 юни 2022 
- рекламният клип, включен в съответния спонсорски пакет, следва да бъде изпратен до 10 юни 2022

Допълнителна информация 

За въпроси, регистрация и информация
Официален партньор при организацията на събитието е фирма Конгреси и събития ООД.
Лицe за контакт: Даниела Радулова 

Тел.: 0896 700 967, (02) 9877 422
E-mail: daniela@cmebg.com
www.cmebg.com

Съгласен/съгласна съм с приложената Политика за поверителност и защита на личните данни, обработвани от Конгреси и събития ООД.

mailto:daniela@cmebg.com
http://www.cmebg.com/
https://www.linkedin.com/company/congress-management-and-events-ltd-
https://www.facebook.com/cmebg
www.instagram.com/cme_bg/
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