2012, Wrocław

Oferta sponsoringu konferencji:
„NaProTechnologyTM w diagnozowaniu i leczeniu
niepłodności. Szanse, wyzwania, efekty”,
http://www.naprotechnologia.wroclaw.pl

Oferta sponsoringu Konferencji umożliwia firmom/organizacjom/osobom prywatnym
sponsorującym partycypowanie w konferencji poprzez zakup całościowych pakietów
promocyjnych. W zależności od stopnia zaangażowania się sponsora, może on otrzymać status:
• „Sponsora złotego”
• „Sponsora srebrnego”
• „Sponsora brązowego”
• „Sponsora indywidualnego”
Status „Sponsora indywidualnego” otrzymuje firma w wyniku indywidualnych konsultacji
z organizatorami Konferencji.

UCZESTNICY KONFERENCJI:
•
•
•
•

Lekarze, położne, pielęgniarki, środowiska i organizacje medyczne
Studenci m.in. kierunków medycznych
Doradcy rodzinni, psycholodzy, pedagodzy
Osoby/Pary zainteresowane tematem leczenia niepłodności

Konferencja organizowana jest dla ok. 600 osób.

TERMIN, MIEJSCE:
24.03.2012 (sobota), Centrum Naukowo–Badawcze Politechniki Wrocławskiej, budynek
D20, ul. Janiszewskiego 8, 50-372 Wrocław
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OBSZARY TEMATYCZNE:
Wiemy, że rodzicielstwo to jeden z najważniejszych aspektów życia ludzkiego i pragniemy,
aby jak najwięcej osób mających trudność z poczęciem lub donoszeniem dziecka mogło otrzymać
profesjonalną pomoc. Dlatego pragniemy promować metodę, która znalazła tysiące zwolenników
w Stanach Zjednoczonych i w Zachodniej Europie. Metoda, która opiera się na bardzo dokładnej
pogłębionej diagnozie przyczyn niepłodności na podstawie między innymi własnych obserwacji
cyklu kobiety i leczeniu dokładnie tychże. Rozwiązania te realizują lekarze ginekolodzy oraz
instruktorzy pracujący w nurcie NaProTechnologyTM na całym świecie.
Konferencja pełni rolę informacyjno-promocyjną dla metody, która jest mało znana we Wrocławiu
oraz na Dolnym Śląsku, a jest bardzo skuteczna w leczeniu niepłodności.
Program konferencji przedstawiony jest na stronie:
http://naprotechnologia.wroclaw.pl/konferencja-2012/program-konferencji/

Organizatorzy:
Głównym organizatorem Konferencji jest Specjalistyczna Poradnia Rodzinna z Wrocławia,
Stowarzyszenie Naturalnego Planowania Rodziny oraz Stowarzyszenie „Civitas Christiana”

Patronat:
Patronat nad konferencją objęli m.in.

Dolnośląska Izba
Lekarska

Urząd Miejski Wrocławia,
Departament Spraw Społecznych

Rektor Akademii
Medycznej we Wrocławiu
Prof. dr hab. Marek Ziętek

Zachęcamy również do odwiedzenia strony internetowej:
www.naprotechnologia.wroclaw.pl , gdzie znaleźć można garść informacji o samej
NaProTechnologyTM oraz krótkie życiorysy zaproszonych wykładowców.
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Pakiety sponsorskie:
Nazwa
•

•

•

•

•
•
Limit
Cena

Złoty
Nazwa firmy na prezentacji
podczas otwarcia konferencji i
zamknięcia konferencji
Możliwość instalacji punktu
informacyjnego Sponsora w hallu
konferencyjnym;
Możliwość dołączenia materiałów
informacyjno-promocyjnych
Sponsora do pakietów dla
uczestników Konferencji; (po
wcześniejszej weryfikacji)
Logo na stronie
naprotechnologia.wroclaw.pl oraz
na wszystkich materiałach
reklamowych
Odnośnik do strony sponsora na
stronie konferencji
Kampania na twitterze i facebook
5
min. 3000

Srebrny
• Logo wraz z
odnośnikiem do
strony sponsora na
stronie konferencji
• Nazwa firmy i logo na
prezentacji podczas
otwarcia konferencji
• Kampania na twitterze
i facebook

8
min. 2000

Brązowy
• Logo wraz z
odnośnikiem do strony
sponsora na stronie
konferencji
• Kampania na twitterze i
facebook

Indywidualny
• Informacja/Logo na stronie
konferencji

10
min. 1000

brak
Dowolna

Sponsor ma możliwość zastąpienia wkładu finansowego zapewnieniem usług uzgodnionych z Organizatorem. Istnieje możliwość
wystawienia f-ry VAT za usługę promocji na stronie www.

Wpłaty proszę kierować na konto:
Stowarzyszenie "Civitas Christiana"
50-138 Wrocław, ul. Kuźnicza 11-13
nr konta 91 1020 5242 0000 2002 0147 8270
z dopiskiem "na cele organizacyjne - konferencja o
naprotechnologii"

W imieniu organizatorów
z wyrazami szacunku
Piotr Krajewski
Tel.: 694 233 234
E-mail: pkrajewski@naprotechnologia.wroclaw.pl
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