
Условия за спонсори, 

участие в изложба и такси правоучастие.

*   *   *

СПОНСОРИ

ПЛАТИНЕН СПОНСОР

Спонсорирайки  конгреса  с  36  000  лв.  (с  вкл.  ДДС),  Вие  получавате  следните 
възможности:

 сателитен симпозиум в пленарна зала с  продължителност 90 минути и втори 
симпозиум с продължителност 60 минути

  безплатна реклама в конгресното издание на списание "Българска кардиология" 
– 3 страници с формат А4

  изписване  името  и  логото  на  фирмата  като  платинен  спонсор на  специално 
рекламно табло на конгреса

  изписване името  и  логото  на  фирмата  като  платинен спонсор на  рекламния 
плакат на конгреса

 изписване  на  името  и  логото  на  фирмата  като  платинен  спонсор  в  научната 
програма

 включване  на  5  промоционални  материала  в  делегатския  комплект  на 
участниците 

 безплатна регистрация за 20 участници



ЗЛАТЕН СПОНСОР

Спонсорирайки  конгреса  с  30 000  лв.  (с  вкл.  ДДС),  Вие  получавате  следните 
възможности:

 сателитен  симпозиум  с  продължителност  90  минути  и  втори  симпозиум  с 
продължителност 30 минути

 безплатна реклама в конгресното издание на списание "Българска кардиология" – 
2 страници с формат А4

 изписване  името  и  логото  на  фирмата  като  златен  спонсор  на  специално 
рекламно табло на конгреса

 изписване името и логото на фирмата като златен спонсор на рекламния плакат 
на конгреса

 изписване  на  името  и  логото  на  фирмата  като  златен  спонсор  в  научната 
програма

 включване  на  4  промоционални  материала  в  делегатския  комплект  на 
участниците

 безплатна регистрация за 12 участници

СРЕБЪРЕН СПОНСОР

Оказвайки финансова помощ на конгреса в размер на 24 000 лв. (с вкл. ДДС), Вие 
получавате следните възможности:

 сателитен симпозиум с продължителност 90 минути

 безплатна реклама в конгресното издание на списание "Българска кардиология" – 
1 страница с формат А4

 изписване  името  и  логото  на  фирмата  като  сребърен  спонсор  на  специално 
рекламно табло на конгреса

 изписване  името  и  логото  на  фирмата  като  сребърен  спонсор  на  рекламния 
плакат на конгреса

 изписване  на  името  и  логото  на  фирмата  като  сребърен  спонсор  в  научната 
програма

 включване  на  3  промоционални  материала  в  делегатския  комплект  на 
участниците

 безплатна регистрация за 6 участници



БРОНЗОВ СПОНСОР

Оказвайки финансова помощ на конгреса в размер на 18 000 лв. (с вкл. ДДС), Вие 
получавате следните възможности:

 сателитен симпозиум с продължителност 60 минути

 безплатна реклама в конгресното издание на списание "Българска кардиология" – 
размер ½  от формат А4

 изписване  името  и  логото  на  фирмата  като  бронзов  спонсор  на  специално 
рекламно табло на конгреса

 изписване името и логото на фирмата като бронзов спонсор на рекламния плакат 
на конгреса

 изписване  на  името  и  логото  на  фирмата  като  бронзов  спонсор  в  научната 
програма

 включване  на  2  промоционални  материала  в  делегатския  комплект  на 
участниците

 безплатна регистрация за 4 участници

СПОНСОР

Оказвайки финансова помощ на конгреса в размер на 12 000 лв. (с вкл. ДДС), Вие 
получавате следните възможности:

 сателитен симпозиум с продължителност 45 минути

 безплатна реклама в конгресното издание на списание "Българска кардиология" – 
размер ¼ от формат А4

 изписване името и логото на фирмата като спонсор на специално рекламно табло 
на конгреса

 изписване  името  и  логото  на  фирмата  като  спонсор  на  рекламния плакат  на 
конгреса

 изписване на името и логото на фирмата като спонсор в научната програма

 включване на 1 промоционален материал в делегатския комплект на участниците

 безплатна регистрация за 2 участници



ПОДПОМАГАНЕ НА ТЕМАТИЧНА СЕСИЯ

Оказвайки финансова помощ на конгреса в размер на 6 000 лв. (с вкл. ДДС), Вие 
получавате следните възможности:

 Обявяване на подпомагането в зала, фирмена презентация с продължителност 20 
мин. и поставяне на банер с логото на фирмата през времетраенето на сесията

 изписване името и логото на фирмата на специално рекламно табло на конгреса

 изписване името и логото на фирмата на рекламния плакат на конгреса

 изписване на името и логото на фирмата в научната програма

 раздаване на 1 промоционален материал по време на сесията

ПЛАТЕНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Оказвайки финансова помощ на конгреса в размер на 3 000 лв. (с вкл. ДДС), Вие 
получавате следните възможности:

 Обявяване на подпомагането в зала, фирмена презентация с продължителност 10 
минути  и  поставяне  на  банер  с  логото  на  фирмата  през  времетраенето  на 
презентацията

 изписване името и логото на фирмата на специално рекламно табло на конгреса

 изписване името и логото на фирмата на рекламния плакат на конгреса

 изписване на името и логото на фирмата в научната програма

 раздаване на 1 промоционален материал по време на презентацията

*   *   *

УЧАСТИЕ В ИЗЛОЖБА

УСЛОВИЯ  ЗА  ИЗЛОЖИТЕЛИ (цените  са  за  времетраене  на  целия  период  на 
конгреса):

Минимална площ за щанд от 6 кв. м.    – 2 880 лв. с вкл. ДДС 
Площ над 6 кв.м.    – доплащане по 480 лв. на кв. метър с вкл. ДДС

Цената  включва:  наем  изложбена  площ,  ел.захранване,  1  маса  и  2  стола,  охрана, 
почистване, 2 баджа. 



БОНУСИ ЗА ИЗЛОЖИТЕЛИ:
- Фирмите, сключили договор за платинен, златен и сребърен спонсор на конгреса 

имат право да позиционират щандовете си в централната част на изложбата, на 
първа линия

Изграждането  на  щанд се  заплаща  отделно  на  специализираната  фирма  – 
подизпълнител  от  гр.Варна,  в  зависимост  от  заявените  модели,  дизайн,  материали, 
осветление, т.н. 
Допуска се изложител да монтира за своя сметка и със свои работници собствен щанд, 
в  рамките  на  заплатената  квадратура  -  при  спазване  на  всички  задължителни 
изисквания за аварийна и пожарна безопасност и техника на безопасност на труда. В 
този случай се заплаща само цената за площ.

*   *   *

ТАКСИ ПРАВОУЧАСТИЕ
(всички такси правоучастие са с включен ДДС)

А/  ТАКСИ  ПРАВОУЧАСТИЕ  ЗА  СТУДЕНТИ,  СПЕЦИАЛИЗАНТИ  И 
МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ (за времетраене на целия период на конгреса)*
Такса правоучастие за студенти                                                   -  30 лв.
Такса правоучастие за медицински сестри                                  -  40 лв.
Такса правоучастие за специализанти и докторанти                  - 50 лв.

* Организаторите  ще  изискват  при  регистрацията  копия  от  официални документи, 
удостоверяващи статуса,  съобразно който участника получава право за ползване на 
тази специална ниска тарифа

Б/ ТАКСИ ПРАВОУЧАСТИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ДКБ **
Такса правоучастие – внесена до 15.05.2014 г.                           - 160 лв.
Такса правоучастие – внесена след 15.05.2014 г. или на място  - 190 лв.
Такса за еднодневно участие                                                         -   40 лв.

* * Тази такса заплащат редовно отчелите членския си внос за 2013 и 2014 год.,  към 
дата 15.05.2014 год. Неотговарящите на това условие (т.е. нередовно отчетени членове 
на ДКБ) заплащат такси, които се прилагат и за лица, нечленуващи в ДКБ – виж т.В 



В/ТАКСИ ПРАВОУЧАСТИЕ  ЗА ЛИЦА,  КОИТО НЕ СА ЧЛЕНОВЕ  НА ДКБ 
(ПРИЛАГА  СЕ  И  ЗА  ЧЛЕНОВЕ  НА  ДКБ,  КОИТО  СА  НЕРЕДОВНО 
ОТЧЕТЕНИ КЪМ ДАТА 15.05.2014 г.)
Такса правоучастие – внесена до 15.05.2014 г.                                  - 220 лв.
Такса правоучастие – внесена след 15.05.2014 г. или на място         - 250 лв.
Такса за еднодневно участие                                                                -  90 лв.
 
 
Таксите правоучастие включват:
- участие в научната програма на конгреса
- кафе паузи, коктейл за откриването на 2 октомври  и на 4 октомври
- конгресното издание на сп. „Българска кардиология”
- достъп до изложбата
- делегатски комплект
- сертификат за участие

 
Таксата за еднодневно участие включва:
- участие в научната програма за деня
- кафе паузи за деня
- достъп до изложбата за деня
- сертификат за участие
 

Г/ ЧУЖДЕСТРАННИ ГОСТИ НА КОНГРЕСА
По поименен списък, утвърден от Председателя на УС
ДКБ  поема  разходите  им  за  международен  транспорт,  трансфер  от/до  хотел,  
хотелско настаняване. 
Освобождават се от такса правоучастие.
 

 
Д/ БЪЛГАРСКИ ГОСТИ НА КОНГРЕСА
По поименен списък, утвърден от Председателя на УС
Това са ръководствата на:
- Министерство на здравеопазването
- Български лекарски съюз
- Национална здравноосигурителна каса
- Постоянната комисия по здравеопазване на Народното събрание
- Сдружението на медицинските дружества
- Отличени с награди на ДКБ кардиолози и кардиолози-пенсионери
- Представителите на фирмите - изложители (по 2 души на щанд) и спонсори (по 6 
души на платинен,  златен и  сребърен спонсор и  по 3 души на бронзов спонсор и 
спонсор на конгреса)
Освобождават се от такса правоучастие.



 
 

Е/  БЪЛГАРСКИ  ЛЕКТОРИ  И  МОДЕРАТОРИ,  ВКЛЮЧЕНИ  В 
ОФИЦИАЛНАТА НАУЧНА ПРОГРАМА НА КОНГРЕСА
Освобождават се от такса правоучастие.

Тарифите,  изискванията  и  условията  за  таксите  правоучастие  в  XIV  национален 
кардиологичен конгрес са задължителни за фирми, които спонсорират участници!

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТИ

"Дружество на кардиолозите в България"
София 1407, бул. "Джеймс Баучер" 76, ет. 4, офис 422

Тел. + 359 884 786884, факс + 359 2 9877477
Ел. поща: ceo@cardiobg.com 

www.cardiobg.com 

http://www.cardiobg.com/
mailto:ceo@cardiobg.com

