
 

 

 

 

 
 

СПОНЗОРСКИ ПАКЕТИ 

 
 

1. Златен спонзор – 10000 евра 

- 10 бесплатни регистрации. 

- Поставување на лого на официјалната веб локација на конгресот. 

- Поставување на лого на официјалниот слајд на конгресот во тек на работните 

денови. 

- Јавно споменување на името на златниот спонзор и искажување на јавна 

благодарност во тек на свеченото отварање и затворање на конгресот. 

- Поставување на рекламен банер пред влезот на конгресната сала. 

- Поставување на лого на (WEB страна на МФ Билтен, 1 година) 

- Можност за ставање на стручни и конгресни материјали во конгресната торба. 

- Резервација за 10 соби во хотелот во кој ќе се одвива конгресот 

- Втор приоритет при избор на локација за рекламен штанд, време за одвивање на 

сателитски симпозиум и поставеност на свечената вечера. 

- Oрганизирање на сателитски симпозиум. 

- Штанд во изложбен простор 

 
2. Сребрен спонзор – 7000 евра 

- 7 бесплатни регистрации. 

- Поставување на лого на официјалната веб локација на конгресот. 

- Поставување на лого на официјалниот слајд на конгресот во тек на работните 

денови. 

- Јавно споменување на името на сребрениот спонзор и искажување на јавна 

благодарност во тек на свеченото отварање и затворање на конгресот. 

- Поставување на рекламен банер пред влезот на конгресната сала. 

- Поставување на лого на (WEB страна на МФ Билтен, 1 година) 

- Можност за ставање на стручни и конгресни материјали во конгресната торба. 

- Резервација за 7 соби во хотелот во кој ќе се одвива конгресот 

- Трет приоритет при избор на локација за рекламен штанд, време за одвивање на 

сателитски симпозиум и поставеност на свечената вечера. 

- 70% попуст за организирање на сателитски симпозиум. 

 
3. Бронзен спонзор – 5000 евра 

- 5 бесплатни регистрации. 

- Поставување на лого на официјалната веб локација на конгресот. 

- Поставување на лого на официјалниот слајд на конгресот во тек на работните 

денови. 

- Јавна благодарност во тек на свеченото отварање и затворање на конгресот. 

- Поставување на лого на (WEB страна на МФ Билтен, 1 година) 

- Резервација за 5 соби во хотелот во кој ќе се одвива конгресот 

- четврти приоритет при избор на локација за рекламен штанд, време за 

одвивање на сателитски симпозиум и поставеност на свечената вечера. 

- 50% попуст за организирање на сателитски симпозиум 



 
 
 
 
 
 

4. Спонзори – 3000 евра 

- 3 бесплатни регистрации. 

- Поставување на лого на официјалната веб локација на конгресот. 

- Поставување на лого на официјалниот слајд на конгресот во тек на работните 

денови. 

- Јавна благодарност до сите спонзори во тек на свеченото отварање и 

затворање на конгресот. 

- Поставување на лого на (WEB страна на МФ Билтен, 1 година) 

- Резервација за 3 соби во хотелот во кој ќе се одвива конгресот 

- 30% за организирање на сателитски симпозиум 

 
5. Подржувачи – 2000 евра 

- 1 бесплатна регистрација. 

- Поставување на лого на официјалниот слајд на конгресот во тек на работните 

денови. 

- Јавна благодарност до сите подржувачи во тек на свеченото отварање и 

затворање на конгресот. 

- Поставување на лого на (WEB страна на МФ Билтен, 1 година) 

- Резервација за 1 соба во хотелот во кој ќе се одвива конгресот 

 

 
Останати можности за спонзорирање: 

 

1. Сателитски симпозиум во траење од 30 минути (акредитиран во ФКМ)                                    1500 евра 

2. Сателитски симпозиум/работилница во траење од 60 минути  (акредитиран во ФКМ)           2500 евра 

3. Симпозиум/работилница во трање од 90 минути (акредитиран во ФКМ)                                  3500 евра 

4. Корпорациски штанд во изложбен простор                                                                                  1000 евра 

5. Поставување на лого на официјалниот слајд на конгресот (во тек на конгресот)                      500 евра 

 

 
Вашата пријава за СПОНЗОР/останати можности за спонзорирање, во облик 

на приложениот образец, испратете ја до Македонското фармацевтско друштво: 

 
Македонско фармацевтско друштво: info@mfd.org.mk 

За дополнителни информации и прашања обратете се на: 

 
Руменка Петковска: rupe@ff.ukim.edu.mk 

Зоран Стерјев:  zost@ff.ukim.edu.mk

mailto:info@mfd.org.mk
mailto:rupe@ff.ukim.edu.mk
mailto:zost@ff.ukim.edu.mk


 
 
 
 
 

 

ПРИЈАВА ЗА СПОНЗОР / ОСТАНАТИ МОЖНОСТИ ЗА СПОНЗОРИРАЊЕ 
 

 

ИНФОРМАЦИИ ЗА ПОДНОСИОТЕЛОТ НА ПРИЈАВАТА 

 

Име на компанијата 
 

 

WEB адреса 
 

 

ИЗБРАН СПОНЗОРСКИ ПАКЕТ/ОБЛИК НА СПОНЗОРИРАЊЕ 

 

СПОНЗОР (категорија) 
 

 

Останат облик на спонзорирање 
 

 

Име на подносителот на пријавата 
 

Лице за контакт 
 
- e mail адреса 
- тел/факс 

 

 

Позиција на лицето за контакт 
 

Потпис на подносителот на 
пријавата 

 

 

Датум на поднесување 
 

 


