JUBILEUSZ 70-LECIA
POLSKIEGO TOWARZYSTWA STOMATOLOGICZNEGO
26-27 listopada 2021
DoubleTree by Hilton Łódź
OFERTA DLA FIRM

Firmy zainteresowane współpracą
przy organizacji Konferencji prosimy o kontakt.

Piotr Flejszar
telefon: +48 601 682 368
e-mail: piotr.flejszar@pts.net.pl

Jolanta Pilarska
telefon: +48 605 842 002
e-mail: jolanta.pilarska@pts.net.pl

PAKIETY
Przyznanie tytułu „ZŁOTY Sponsor Jubileuszu PTS ” z możliwością wykorzystania go do własnych celów
marketingowych

ZŁOTO

SREBRO

BRĄZ

30 000 zł + VAT

20 000 zł + VAT

10 000 zł + VAT

✔

Przyznanie tytułu „SREBRNY Sponsor Jubileuszu PTS” z możliwością wykorzystania go do własnych
celów marketingowych

✔

Przyznanie tytułu „BRAZOWY Sponsor Jubileuszu PTS ” z możliwością wykorzystania go do własnych
celów marketingowych
Możliwość umieszczenia roll-upów lub innej reklamy graficznej (forma do uzgodnienia) w sali wykładowej

✔

1

Możliwość wyłożenia materiałów promocyjnych Sponsora w miejscu konferencji — Recepcja

✔

Możliwość zorganizowania warsztatu w dniu 27 lub 28 listopada 2021 w sali konferencyjnej hotelu
DoubleTree by Hilton — czas trwania warsztatu 2 h

✔

✔

6 m2

3,5 m2

Konferencyjny pakiet gastronomiczny (dotyczy osób obsługujących stoisko)

4

2

1

Bezpłatny udział gości firmy w konferencji

4

2

1

Bezpłatny udział gości lub przedstawicieli Sponsora w imprezie towarzyszącej

4

2

1

Artykuł sponsorowany na www.pts.net.pl

✔

✔

Dodanie wydarzeń edukacyjnych do Bazy Dobrej Edukacji na www.pts.net.pl

✔

✔

Powierzchnia wystawiennicza

Jubileusz 70-lecia Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego

jubileusz.pts.net.pl

PAKIETY

ZŁOTO

SREBRO

BRĄZ

30 000 zł + VAT

20 000 zł + VAT

10 000 zł + VAT

Post graficzno-tekstowy z linkiem do wskazanej strony lub profilu na profilu Facebook PTS

✔

✔

Opis firmy Sponsora na www.jubileusz.pts.net.pl (do 500 znaków)

✔

✔

✔

Zamieszczenie logotypu Sponsora na www.jubileusz.pts.net.pl (logotyp podlinkowany do strony
internetowej Sponsora)

✔

✔

✔

Publikacja filmu reklamowego Sponsora na kanale YouTube PTS (wymaga akceptacji)

✔

✔

✔

Informacja o tytule sponsora w komunikatach prasowych organizatora

✔

✔

✔

Logo z linkiem do wskazanej przez Sponsora strony internetowej na www.pts.net.pl w części
dotyczącej Jubileuszu

✔

✔

✔

Zamieszczenie logotypu Sponsora w newsletterach wysyłanych do bazy uczestników konferencji

✔

✔

✔

Zamieszczenie logotypu Sponsora (.jpg) na ekranach znajdujących się w holach hotelu DoubleTree by
Hilton Łódź

✔

✔

✔

Zamieszczenie logotypu sponsora w programie Jubileuszu

✔

✔

✔

Zamieszczenie logotypu Sponsora na ekranie w sali wykładowej, w przerwach pomiędzy wykładami

✔

✔

✔

Dystrybucja materiałów promocyjnych Sponsora wraz z pakietem materiałów konferencyjnych

✔

✔

✔

Wyszczególnienie Sponsora w oficjalnych podziękowaniach w czasie otwarcia konferencji Jubileuszowej

✔

✔

✔

Przekazanie raportu z realizacji świadczeń sponsorskich wraz z dokumentacją fotograficzną

✔

✔

✔

Jubileusz 70-lecia Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego

jubileusz.pts.net.pl

Inne formy udziału firm w Konferencji

WYNAJEM POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ
POWIERZCHNIA

CENNA NETTO

ILOŚĆ

12 m2

11 040 zł

1

9 m2

8 550 zł

2

8 m2

7 600 zł

3

7 m2

6 860 zł

1

6,5 m2

6 400 zł

1

6 m2

5 880 zł

7

4,5 m2

4 410 zł

4

3,5 m2

3 500 zł

2

3 m2

3 000 zł

3

Wystawca jest zobowiązany do wykupienia pakietu gastronomicznego dla wszystkich
osób pracujących na stoisku. Koszt pakietu gastronomicznego (26-27.11.2021: przerwy
kawowe & lunch w piątek i w sobotę) wynosi 330 zł netto na osobę.

MINI PAKIET „PROMOCJA W ZASIĘGU RĘKI”
Udział 1 osoby w Konferencji
Włożenie materiałów reklamowych do torby konferencyjnej

Jubileusz 70-lecia Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego

1 850 zł netto

Dostępność poszczególnych stoisk aktualizowana
na bieżąco na www.jubileusz.pts.net.pl
jubileusz.pts.net.pl

SZANOWNI PAŃSTWO,
w imieniu własnym oraz całej społeczności
Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego
serdecznie zapraszam na uroczystości jubileuszowe z okazji 70-lecia istnienia naszej organizacji, które odbędą się w Łodzi, w dniach
26-27 listopada 2021 roku.
Jubileusz 70-lecia Polskiego Towarzystwa
Stomatologicznego planujemy zrealizować
w formule stacjonarnej. Mocno wierzymy, że
pod koniec bieżącego roku wszelkie możliwe
przeciwności epidemiologiczne zostaną zminimalizowane i dane nam będzie spotkać się
— tak jak przed pandemią — patrząc na własne uśmiechy. Ponieważ, właśnie taki ma być
Jubileusz PTS — radosny, pełen życzliwości
i dobrych wspomnień.
70 lat to niewątpliwie piękny wiek dla każdej organizacji. Z dumą przeglądamy karty
historii spisanej przez twórców PTS oraz ich
następców. Takim samym szacunkiem darzymy ich sukcesy na szczeblu krajowym jak
i lokalnym. Z okolicznościowych zdjęć, pism
i czasopism mówią do nas twarze, które często były dla nas autorytetami, mentorami,
ojcami rozwoju polskiej stomatologii. Tak jak
kiedyś, i dziś, podziw budzi ich chęć tworzenia wspólnoty. Doceniamy także ich naukową ambicję i dążenia do unowocześniania
naszego zawodu. To ich konsekwentne dzia-

łania i decyzje pozwalają nam dziś planować
Jubileusz 70-lecia. Dziękujemy za to.
Odnoszę wrażenie, że ojcowie założyciele PTS
oraz ich następcy — wszyscy, gdyby tylko mogli — z radością wzięli by udział w Jubileuszu.
Obecny PTS równie mocno wierzy w nierozerwalność stomatologii od medycyny, równie aktywnie szuka międzydyscyplinarnego
porozumienia, równie często podkreśla, że
wspólnie można osiągnąć więcej. Sądzę, że
wszyscy, którzy dołożyli cegiełkę do rozwoju
polskiej stomatologii, czy to w szeregach PTS
czy innych organizacji, w listopadzie, fizycznie lub tylko myślami, będą z nami.
Jubileusz 70-lecia PTS ma być świętem polskiej stomatologii w trzech wymiarach: edukacyjnym, integracyjnym oraz charytatywnym. W wymiarze edukacyjnym spotkamy
się na dwudniowej konferencji naukowej, na
którą zaprosimy wybitnych przedstawicieli różnych specjalności stomatologicznych
z Polski oraz zagranicy. W wymiarze integracyjnym będziemy bawić się w rytm dobrej
muzyki i w towarzystwie znakomitego artysty
Andrzeja Piasecznego. Wymiar charytatywny
Jubileuszu pozwoli na pomoc najbardziej
potrzebującym.
Serdecznie zapraszam do Łodzi.

Prof. dr hab. n. med. Marzena Dominiak

Prezydent Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego

Jubileusz 70-lecia Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego

jubileusz.pts.net.pl

