
 

Spoštovani.

Na vas se  obračamo v imenu Družbe jugovzhodne  Evrope za  estetiko obraza  -  South East  Europe Facial

Aesthetic Society (SEEFAS) s predlogom za sodelovanje in vas vabimo, da se nam pridružite na mednarodnem:

“SEEFAS AESTHETIC MEDICINE SYMPOSIUM”

Vizija in poslanstvo South East Europe Facial Aesthetic Society (SEEFAS) je povezati zainteresirane zdravnike s

ciljem nadaljnjega izobraževanja, izmenjave izkušenj, razvoja in strokovnega napredovanja ter tudi organizirati

znanstvene simpozije v sodelovanju s sorodnimi mednarodnimi organizacijami v medicinski stroki, ki se ukvarjajo

z estetsko medicino, s posebnim poudarkom na nekirurški in minimalno invazivni  estetiki obraza ter razvoju



medicinske stroke in zdravstvenega varstva v celoti.

SEEFAS aktivno deluje v regiji jugovzhodne Evrope: v Italiji, Sloveniji, na Hrvaškem, Madžarskem, v Srbiji, Bosni

in Hercegovini, na Kosovu, v Albaniji, Makedoniji, Črni gori, Bolgariji, Romuniji, Grčiji in Turčiji.

S to novo vejo estetske medicine se poleg plastičnih kirurgov in doktorjev dentalne medicine vse več ukvarjajo

tudi dermatologi, maksilofacialni kirurgi, otorinolaringologi, oftalmologi in drugi specialisti. 

Letošnja tema simpozija je:

Inovacije v svetu minimalno invazivnih nekirurških metod estetike obraza



Naš znanstveni odbor je sestavil vseobsežen in klinično relevanten program, ki vas bo informiral o najnovejših

standardih in inovacijah v estetski medicini.

Po uspešnem zaključku hands-on modulov bo vsem udeležencem dodeljen mednarodni certifikat

»SEEFAS AESTHETIC MEDICINE CERTIFICATE«.

V upanju uspešnega sodelovanja vam izrekamo spoštovanje.

Lep pozdrav,

Upravni odbor SEEFAS

SPONZORSKE MOŽNOSTI:

GENERALNI SPONZOR

12.000 €

Pristnost, udeležba in zastopanost na simpoziju se izvajajo v skladu z dogovorom z organizatorjem.

Generalni sponzor postane hkrati tudi Seefas-ov partner na simpoziju 

Generalni sponzor udeležencem delovnega dela kongresa zagotavlja vse potrebne produkte za delo

- Prvi v vrstnem redu pri izbiri razstavnega mesta

- Razstavni prostor 20 m2

- Poudarjanje logotipa in naziva firme na celi prvi in zadnji strani programa simpozija

- Reklama na platnu v plenarni dvorani

- Organizator se zavezuje, da bo vsem zainteresiranim udeležencem ob pripravi simpozija poslal 6 biltenov in

da bo izvajal promocije na družbenih omrežjih (sponzor je dolžan vsebino in dizajn pripraviti in pravočasno

dostaviti organizatorju)

- Znamčenje konferenčne dvorane (sponzor dostavlja ves promocijski material)

- Logotip s hiperpovezavo na uradni spletni strani Seefas-a

- Poudarjanje logotipa in naziva firme v elektronskih in propagandnih materialih simpozija

- Sponzorska predavanja v skladu z dogovorom z organizatorjem

- Deset kotizacij za teoretični del kongresa

- Material v kongresni torbi

- Zahvalno pismo, ki se vroča na koncu kongresa

ZLATI SPONZOR

8.000 €

Pristnost, udeležba in zastopanost na simpoziju se izvajajo v skladu z dogovorom z organizatorjem.

- Drugi v vrstnem redu pri izbiri razstavnega mesta



- Razstavni prostor 12m2

- Poudarjanje logotipa in naziva firme na celi notranji strani programa simpozija

- Reklama na platnu v plenarni dvorani

- Organizator se zavezuje, da bo vsem zainteresiranim udeležencem ob pripravi simpozija poslal 5 biltenov in

da bo izvajal promocije na družbenih omrežjih (sponzor je dolžan vsebino in dizajn pripraviti in pravočasno

dostaviti organizatorju)

- Znamčenje konferenčne dvorane v skladu z višino sponzorstva (sponzor dostavlja ves promocijski material)

- Velikost logotipa v skladu z višino sponzorstva in hiperpovezava na uradni spletni strani Seefas-a

- Poudarjanje logotipa in naziva firme v skladu z višino sponzorstva v elektronskih in propagandnih materialih

simpozija

- Sponzorska predavanja v skladu z višino sponzorstva in dogovorom z organizatorjem

- Osem kotizacij za teoretični del kongresa

- Material v kongresni torbi

- Zahvalno pismo, ki se vroča na koncu kongresa

SREBRNI SPONZOR

 5.000 €

Pristnost, udeležba in zastopanost na simpoziju se izvajajo v skladu z dogovorom z organizatorjem

- Tretji v vrstnem redu pri izbiri razstavnega mesta

- Razstavni prostor 8 m2

- Poudarjanje logotipa in naziva firme na polovici notranje strani programa simpozija

- Reklama na platnu v plenarni dvorani

- Organizator se zavezuje, da bo vsem zainteresiranim udeležencem ob pripravi simpozija poslal 3 biltene in

da bo izvajal promocije na družbenih omrežjih (sponzor je dolžan vsebino in dizajn pripraviti in pravočasno

dostaviti organizatorju)

- Znamčenje konferenčne dvorane v skladu z višino sponzorstva (sponzor dostavlja ves promocijski material)

- Velikost logotipa v skladu z višino sponzorstva in hiperpovezava na uradni spletni strani Seefas-a

- Poudarjanje logotipa in naziva firme v skladu z višino sponzorstva v elektronskih in propagandnih materialih

simpozija

- Sponzorska predavanja v skladu z višino sponzorstva in dogovorom z organizatorjem

- Šest kotizacij za teoretični del kongresa 

- Material v kongresni torbi

- Zahvalno pismo, ki se vroča na koncu kongresa

BRONASTI SPONZOR 

3.000 €

Pristnost, udeležba in zastopanost na simpoziju se izvajajo v skladu z dogovorom z organizatorjem

- Četrti v vrstnem redu pri izbiri razstavnega mesta

- Razstavni prostor 6 m2



- Organizator se zavezuje, da bo vsem zainteresiranim udeležencem ob pripravi simpozija poslal 2 biltena in

da bo izvajal promocije na družbenih omrežjih (sponzor je dolžan vsebino in dizajn pripraviti in pravočasno

dostaviti organizatorju)

- Reklama na platnu v plenarni dvorani

- Poudarjanje logotipa in naziva firme na tretjini notranje strani programa simpozija

- Velikost logotipa v skladu z višino sponzorstva in hiperpovezava na uradni spletni strani Seefas-a

- Poudarjanje logotipa in naziva firme v skladu z višino sponzorstva v elektronskih in propagandnih materialih

simpozija

- Sponzorska predavanja v skladu z višino sponzorstva in dogovorom z organizatorjem

- Dve kotizaciji za teoretični del kongresa 

- Material v kongresni torbi

- Zahvalno pismo, ki se vroča na koncu kongresa



DODATNE SPONZORSKE MOŽNOSTI:

Razstavni prostor:

1 m2 200 € (min. 4m2)

Sponzorirani simpozij

- simpozij v trajanju 30 min. na dogovorjeno temo in termin z znanstvenim odborom kongresa

Cena: 2.000 €

Sponzorirani simpozij

- simpozij v trajanju 15 min. na dogovorjeno temo in termin z znanstvenim odborom kongresa

Cena: 1.000 €

Kongresne torbe

- sponzor bo kril stroške kongresnih torb in tiskanje na torbah za vse udeležence kongresa

- sponzorski logotip na kongresnem panelu

- sponzorski logotip s hiperpovezavo na spletni strani kongresa

- sponzorski logotip na seznamu sponzorjev v zaključnem programu

Cena : 1.000 €

Kongresne akreditacije

- sponzor bo kril stroške izdelave obeskov za kongresne akreditacije z njegovim logotipom za vse udeležence

kongresa

Cena : 1.000 €

Material v torbah

- sponzor bo zagotovil promocijske materiale, ki bodo porazdeljeni vsem udeležencem simpozija

- promocijski materiali bodo v vsaki kongresni torbi

- sponzorski logotip na seznamu sponzorjev v zaključnem programu

Cena : 500 €

Reklama na platnu v plenarni dvorani

- do 3 reklame na velikem platnu v plenarni dvorani

- sponzorski logotip s hiperpovezavo na spletni strani kongresa

- sponzorski logotip na seznamu sponzorjev v zaključnem programu

Cena : 500 €



Kemični svinčniki 

Cena: 500 €

Blok

Cena : 500 €

Službeno vozilo

- razstavljanje do 3 avtomobilov v prostoru, rezerviranem za te namene

- 3 razstavljalne kotizacije

- cela stran oglasa v zaključnem programu

- možnost prikaza dveh oglasnih pasic (banner) v prostorih kongresa

- promocijski material, vključen v vsebino kongresa

- možnost organiziranja poskusnih voženj

Cena : 4.000 €

OGLAŠEVANJE

Zaključni program

- cela stran 500 €

- polovica strani 250 €

- Zaključni program je porazdeljen vsem udeležencem simpozija

Sponzorstvo v proizvodih

V dogovoru z organizatorjem simpozija



REGISTRACIJA SPONZORJEV IN RAZSTAVLJALCEV:

KONTAKTNA OSEBA: ANA VUGRINOVIĆ 

TEL: +385 1 6057 483 

FAKS: +385 1 6057 480 

E-MAIL: seefas@seefas.com

Po  tem,  ko  se  boste  odločili  za  eno  izmed  sponzorskih  možnosti,  vas  prosimo,  da  nam  pošljete  potrdilo

sponzorirane opcije.

Mi vam bomo potem poslali ponudbo.

Ko bomo prejeli vplačilo v višini 50 % skupnega zneska, vam bomo poslali potrdilo o rezervaciji.

Vljudno naprošamo, da preostali znesek vplačate najpozneje mesec dni pred začetkom kongresa. Račun vam

bomo posredovali po vplačilu celotnega zneska.

Plačilo: 50 % ob rezervaciji in 50 % najpozneje mesec dni pred začetkom kongresa. Skupni znesek mora biti

plačan pred začetkom simpozija!

Odpovedni rok:

Vse sponzorske odpovedi / odpovedi razstavljanja morajo biti poslane v pisni obliki.

Organizator bo obdržal: 50 % dogovorjenega zneska, če se odpoved zgodi 30 dni pred začetkom kongresa in

100 % dogovorjenega zneska, če se odpoved zgodi v časovnem obdobju, ki je krajše od 30 dni pred začetkom

simpozija.

mailto:seefas@seefas.com


Sponzorske Opcije

Cene :

Generalni sponzor 12.000 €

Zlati sponzor 8.000 €

Srebrni sponzor 5.000 €

Bronasti sponzor 3.000 €

Službeno vozilo 4.000 €

Sponzorirani simpozij (30 min) 2.000 €

Sponzorirani simpozij (15 min) 1.000 €

Kongresne torbe 1.000 €

Kongresne akreditacije 1.000 €

Material v torbah 500 €

Reklama na platnu v plenarni dvorani 500 €

Kemični svinčniki 500 €

Blok 500 €

Zaključni program – cela stran 500 €

Zaključni program – polovica strani 250 €

1m2 razstavnega prostora (min. 4 m2) 200 €

Razstavna kotizacija 100 €

*Ker so vse cene oblikovane brez DDV, se na te cene dodatno obračuna še DDV. 



SPONZORSKA REGISTRACIJA

Kontaktna oseba:                                                                                                                                                              

Ime firme:                                                                                                                                                                            

Naslov / Kraj in poštna številka / Država:

                                                                                                                                                                                              

Matična številka:                                               

E-Mail:                                                  

Telefon:                                               

Faks:                                                     

Prosimo vas, da to registracijo izpolnite in jo pošljete na: 

BAN TOURS , Trg Nikole Šubića Zrinskog 1 , 10000 ZAGREB

KONTAKTNA OSEBA: ANA VUGRINOVIĆ

TEL: +385 1 6057 483

FAKS: +385 1 6057 480

E-MAIL: seefas@seefas.com

*Ker so vse cene oblikovane brez DDV, se na te cene dodatno obračuna še DDV. 

DATUM:                                                              

PODPIS:                                                             

www.seefas.com

http://www.seefas.com/
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