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Stimati colaboratori, 

  
Avem deosebita onoare de a va invita să participați la cel de-al 3-lea Congres Național de Oncologie 
Medicală și Radioterapie al Federației Societăților Române de Cancer, care se va desfășura în perioada 
03 - 05 noiembrie 2016 la Hotelul Crowne Plaza din Bucuresti.  
 
In functie de contributia companiei dumneavoastra, va puteti incadra in urmatoarele pachete de 
sponsorizare: 

 Sponsor Partener 

 Sponsor Aur 

 Sponsor Argint 

 Sponsor Bronz 

 Contribuitor 
 
 
PARTENER IN ORGANIZAREA CONGRESULUI – 25.000 euro  

- spatiu expozitional neamenajat (8 mp=4x2)  
- logo* in sectiunea Sponsori din Volumul de Rezumate 
- logo* in sectiunea Sponsori de pe site-ul conferintei 
- logo* in sectiunea Sponsori din Brosura program a conferintei 
- logo* pe roll up-urile Conferintei  
- introducerea in geanta Conferintei a unui articol de papetarie personalizat 
- reclama pe coperta 4 a Volumului de Rezumate 
- simpozion de 30 de minute  (1x30 minute) 
- roll up in sala de conferinta 

 
*Nota: In cazul in care exista mai mult de 1 partener, pozitia reclamei in Volumul de Rezumate se va 
discuta de comun acord. 
 
SPONSOR AUR – 20.000 euro 

- spatiu expozitional neamenajat (6 mp=3x2)  
- logo* in sectiunea Sponsori din Volumul de Rezumate 
- logo* in sectiunea Sponsori din Site-ul conferintei 
- logo* in sectiunea Sponsori din Brosura program a conferintei 
- logo* pe roll up-urile Conferintei  
- introducerea in geanta Conferintei a unui articol de papetarie personalizat 
- reclama pe coperta 2 a Volumului de Rezumate 
- simpozion de 30 de minute  (1x30 minute) 

 
*Nota: In cazul in care exista mai mult de 1 sponsor de aur, pozitia reclamei in Volumul de Rezumate se 
va discuta de comun acord. 
 
SPONSOR ARGINT – 15.000 euro 

- spatiu expozitional neamenajat (4 mp=2x2)  
- logo* in sectiunea Sponsori din Volumul de Rezumate 
- logo* in sectiunea Sponsori din Site-ul conferintei 
- logo* in sectiunea Sponsori din Brosura program a conferintei 
- logo* pe roll up-urile Conferintei  
- reclama pe coperta 3 a Volumului de Rezumate 
- simpozion de 30 de minute  (1x30 minute) 

 
*Nota: In cazul in care exista mai mult de 1 sponsor de argint, pozitia reclamei in Volumul de Rezumate 
se va discuta de comun acord. 
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SPONSOR  BRONZ – 7.000 euro 

- spatiu expozitional neamenajat (3 mp=1,5x2)  
- logo* in sectiunea Sponsori din Volumul de Rezumate 
- logo* in sectiunea Sponsori din Site-ul conferintei 
- logo* in sectiunea Sponsori din Brosura program a conferintei 
- logo* pe roll up-urile Conferintei  

 
CONTRIBUITORI – 4.000 euro 

- spatiu expozitional neamenajat (2 mp=2x1)  
- logo* in sectiunea Sponsori din Volumul de Rezumate 
- logo* in sectiunea Sponsori din Site-ul conferintei 
- logo* in sectiunea Sponsori din Brosura program a conferintei 
- logo* pe roll up-urile Conferintei  

 
Lucrarile conferintei se desfasoara in cadrul Hotelului Crowne Plaza Bucuresti.  
Pachetele de sponsorizare nu includ cazarea. 
Repartizarea spatiului expozitional se face in functie de data la care se semneaza contractul si in limita 
spatiului disponibil. 
 
Pachetul de conferinta include: 

- dejun, inclusiv pachet de bauturi, pe perioada conferintei – in limita a doua persoane din cadrul 
fiecarei companii 

- pauze de cafea pe perioada conferintei – in limita a doua persoane din cadrul fiecarei companii 
- pachet promotionale: geanta conferintei, brosura program, revista de rezumate, ecuson, diploma 

– in limita a doua persoane din cadrul fiecarei companii 
 
In cazul in care se doreste includerea unui simpozion suplimentar, in cadrul pachetului de sponsorizare 
ales, se va percepe o taxa aditionala de 2000 euro. 
Productie roll up si logo nu este inclusa in oferta. 
Amplasarea standului si pozitia in lista de sponsori depinde de valoarea pachetului de sponsorizare 
contractat. Amenajarea standurilor se stabileste cu o saptamana inaintea desfasurarii Conferintei. 
 
Nu sunt incluse costurile pentru cine. 
 
Costurile din prezenta oferta sunt exprimate in euro si includ TVA (20% pentru servicii). 
 
 
Operator Conferinta: 
SC Business Travel Turism SRL 
Adresa: Aleea Alexandru 9A, Sector 1, Bucuresti 
Tel: 021/231.56.15; Fax: 021/3126708 
Email: congresoncologie@businesstravel.ro 
Contact: Madalina Nedelciu 
 
 


