III Śląskie Forum Laryngologiczne

Współczesne wyzwania w audiologii
i otoneurologii
16 – 18 lutego 2017 r., Ustroń, Hotel Olympic

OFERTA DLA PARTNERÓW WYDARZENIA

Organizatorzy

Organizatorem wydarzenia jest Centrum Medyczne MAVIT sp. z o.o. –
niepubliczna placówka medyczna działająca z sukcesem od 2000 r. Misją firmy
jest świadczenie usług na najwyższym poziomie, mając przede wszystkim
na uwadze dobro i pełną satysfakcję każdego Pacjenta.

Posiadamy dwa ośrodki okulistyczne w Warszawie oraz Szpital Specjalistyczny
z zakresu laryngologii, chirurgii szczękowo-twarzowej i okulistyki
w Katowicach.

Szpital Specjalistyczny Centrum Medycznego
MAVIT w Warszawie

Ośrodek Diagnostyczny Centrum Medycznego
MAVIT w Warszawie

Szpital Specjalistyczny Centrum Medycznego
MAVIT w Katowicach

Organizatorzy

Współorganizatorem jest Oddział Kliniczny Otorynolaryngologii i Onkologii
Laryngologicznej w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach.
Patronat naukowy objął Oddział Śląsko-Opolski Polskiego Towarzystwa
Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi.
Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Rektor Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach
prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki.

O Forum

Śląskie Forum Laryngologiczne
to cykl spotkań zainaugurowanych w 2011 r. w Katowicach, którego celem jest
rozpowszechnianie wiedzy nt. najnowszych technik medycznych wśród lekarzy
laryngologów, pulmonologów, onkologów, rynologów i lekarzy POZ.
W dniach 16 – 18 lutego 2017 r. (czwartek – sobota) odbędzie się III Śląskie
Forum Laryngologiczne pt. „Współczesne wyzwania w audiologii
i otoneurologii”. Spotkanie będzie miało charakter edukacyjno-sportowy,
tj. wykładów i warsztatów połączonych z możliwością uprawiania sportów
zimowych i zabawą w malowniczym Ustroniu.
Na wydarzenie zaproszeni zostali kierownicy klinik laryngologicznych
Uniwersytetów i Akademii Medycznych naszego kraju.

O Forum
Kierownikiem Naukowym Konferencji jest prof. dr hab. n. med. Maciej Misiołek.
Podczas konferencji będziemy mieli przyjemność gościć znakomitych Prelegentów – powszechnie
uznane autorytety w dziedzinie audiologii, otologii i otoneurologii z kraju, a także z zagranicy.

W czasie spotkania przewidziane są dwie części naukowe: wykładowa oraz warsztatowa, podczas
których szczególną uwagę będziemy poświęcać zagadnieniom diagnostyki i leczenia szumów usznych
i zawrotów głowy.
W Programie:
 Szumy uszne – neuromodulacja akustyczna jako nowa metoda leczenia – Dr Markus Haller,
Londyn, Wielka Brytania
 Terapia transtympanalna – nagła głuchota, szumy uszne, choroba Meniere’a – Dr hab. n. med.
Grażyna Lisowska, Katedra i Oddział Kliniczny Laryngologii w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach
 Perlakowe zapalenie ucha środkowego – wciąż aktualny problem kliniczny – Prof. dr. hab. n.
med. Krzysztof Morawski, Katedra i Klinika Otolaryngologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 Położeniowy zawrót głowy – Dr n. med. Katarzyna Pierchała, Katedra i Klinika Otolaryngologii
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 VHIT – zastosowanie kliniczne – Dr n. med. Wojciech Gawron, Dolnośląskie Centrum Laryngologii
MEDICUS we Wrocławiu.

Korzyści dla Partnerów

Korzyści dla Państwa Firmy wynikające z nawiązania współpracy
podczas III Śląskiego Forum Laryngologicznego:
 Budowa i wzmocnienie wizerunku i postrzegania marki bądź firmy.
 Zbudowanie więzi pomiędzy Partnerem wydarzenia a obecnymi
i potencjalnymi klientami oraz partnerami.
 Umocnienie w społecznej świadomości wizerunku Firmy jako
nowoczesnej i konkurencyjnej.
 Możliwość prowadzenia indywidualnych akcji promocyjnych
uzgodnionych z organizatorem.
 Precyzyjne dotarcie do grup opiniotwórczych, w tym dyrektorów
szpitali.

Pakiety

Złoty Partner
15 000 zł netto*

Srebrny Partner Brązowy Partner
10 000 zł netto*

5 000 zł netto*

Zamieszczenie logotypu Partnera
na tablicy klasyfikującej partnerów
(podpisane odpowiednio: Złoty Partner,
Srebrny Partner, Brązowy Partner).







Prezentacja logotypu Partnera w sali
plenarnej kongresu







Zamieszczenie logotypu i linku do strony
macierzystej Partnera na stronie
www.sfl.pl







Zamieszczenie 1 roll-upu w sali plenarnej
kongresu.



Nadanie odpowiednio tytułu: Złotego
Partnera, Srebrnego Partnera,
Brązowego Partnera do wykorzystania
we własnych materiałach promocyjnych
i reklamowych.







Zamieszczenie logotypu Partnera
w folderze kongresowym.







*Organizator dopuszcza możliwość negocjacji ceny.

Pakiety

Złoty Partner
15 000 zł netto*

Srebrny Partner Brązowy Partner
10 000 zł netto*

Możliwość ekspozycji logotypu Partnera
na ekranach plazmowych
w salach panelowych.



Przekazanie odpowiednio: 4 (Złoty
Partner), 2 (Srebrny Partner), 1 (Brązowy
Partner) bezpłatnych zaproszeń na III
Śląskie Forum Laryngologiczne.





Możliwość dołączenia materiałów
promocyjnych do teczek kongresowych
rozdawanych dla uczestników.









Możliwość ekspozycji materiałów
promocyjnych Złotego Partnera (stoisko
6 m2) w foyer przed salą plenarną i
Srebrnego Partnera (stoisko 3 m2).
Możliwość uczestnictwa w kongresie
dwóch hostess Partnera Złotego w celach
promocyjnych.

*Organizator dopuszcza możliwość negocjacji ceny.



5 000 zł netto*



Kontakt

Centrum Medyczne MAVIT Sp. z o.o.
Paulina Filutowska
tel. kom. 785 024 012
pfilutowska@mavit.pl
Jerzy Kiwiński
tel. 22 569 59 14
jkiwinski@mavit.pl

