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ZADEVA: Ponudba za oglaševanje 
 
Slovensko farmacevtsko društvo organizira vsako leto  ob redni letni skupščini tradicionalno strokovno srečanje, ki bo 
tudi prihodnje leto potekalo v kongresnem centru Bernardin v Portorožu, v dneh od 9. do 11. maja 2019.   
 
Skupina lekarniških farmacevtov in univerzitetnih učiteljev s Fakultete za farmacijo v Ljubljani pripravlja novo strokovno 
publikacijo, ki  bo podrobneje predstavila pomen vitaminov, mineralov in nekaterih antioksidantov za zdravje.  Zato smo 
se odločili, da prihodnje leto temo simpozija ob letni skupščini posvetimo boleznim, ki so tesno povezane z vnosom 
ustreznih količin vitaminov in mineralov. 
 

Četrtek, 9. maja 2019 popoldan: BOLEZNI ŠČITNICE 

Petek, 10. maja 2019: OSTEOPOROZA in ANEMIJE 

Sobota: 11. maja 2019, dopoldan: PARADONTOZA 

Srečanje bomo povezali s podelitvijo društvenih priznanj, ki bo potekalo v četrtek zvečer v Piranu.  
 
Sponzorjem nudimo več oblik oglaševanja (cene so brez DDV: 
 
1) KOMERCIALNA RAZSTAVA  
Na voljo so različne kategorije razstavnih prostorov, označene na priloženi shemi: 

A kategorija  razstavni prostor velikosti 3 x 2 m in 3 kotizacije   2.000 € 
B kategorija razstavni prostor velikosti 3 x 2 m in 2 kotizaciji   1.200 € 
C kategorija razstavni prostor velikosti 3 x 2 m in 1 kotizacija   800 € 
 

Cena za dodatne udeležence na razstavnih prostorih: 150 € / osebo 
Razstavljavce bomo razvrščali skladno z dosedanjim obsegom sodelovanja in datumom prijave!  
 
2) OGLASI - Nudimo možnost objave barvnega oglasa v Farmacevtskem vestniku, ki ga bomo izdali ob simpoziju 
in ga bodo prejeli vsi udeleženci.   

 celostranski oglas na zunanji platnici v Farmacevtskem vestniku – cena 2.000 €, na notranji platnici cena 1.500 € 

 celostranski oglas v reviji  – cena 1.000 € 

 polstranski oglas (21 cm širina x 13 cm višina oz. 9 cm širina x 26 cm višina) – cena 600 €  
 
3) ORGANIZACIJA SATELITSKEGA SIMPOZIJA  
Cena 2.000 € vključuje: izvedbo predavanja v obsegu 20 minut v dogovorjenem terminu. 
Organizacija predavanja je možna le v primeru, da sponzor najame  tudi razstavni prostor.  
V primeru, da bi želeli sodelovati v okviru satelitskega simpozija, Vas prosimo, da nam svoj odgovor sporočite do konca 
januarja 2019, ker bomo predavanja uvrstili v program.   
 
V pričakovanju Vašega odgovora, Vas lepo pozdravljamo! 

 
   
izr. prof. dr. Tomaž Vovk, mag.farm. 
Strokovno-organizacijski odbor  
predsednik 

 
mag. Matjaž Tuš, mag. farm.  
Slovensko farmacevtsko društvo 
predsednik SFD 



 

 
 


