České Budějovice 21. 9. 2017
Vážení,
obracíme se na vás s nabídkou firemní účasti na Mezinárodní apiterapeutické konferenci,
kterou pořádá Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, z. s. ve spolupráci s Městem Kdyně
za partnerství České apiterapeutické společnosti v sobotu a neděli 28.–29. října 2017 v Kdyni
(Sokolovna, Masarykova ul. 243), okr. Domažlice.
Akce je pořádaná k 100. výročí úmrtí zakladatele moderní apiterapie (léčby včelími produkty)
MUDr. Filipa Terče, rodáka z blízkého Prapořiště. Vzhledem k jeho působení v Mariboru jsou
pozváni hosté ze Slovinska. Očekávaná účast zájemců o toto téma z České a Slovenské republiky
a bavorského příhraničí je 250–300 osob.
V programu, který bude simultánně tlumočen do angličtiny a němčiny, vystoupí přední
specialisté na apiterapii z USA, Španělska, Polska, Slovenska a České republiky. Podrobný
program je v příloze.
Firmám nabízíme možnost představit své produkty, které by mohly zaujmout jednak včelaře,
jednak veřejnost orientovanou na přírodní léčiva, zvláště pak s využitím medu, propolisu, včelího
jedu, mateří kašičky a vosku. Prezentace budou probíhat ve foyeru konferenčního sálu.
Prezentační možnosti:
1. Stánek (stůl + 2 židle) po oba dva dny jednání zahrnuje cenu za registraci včetně coffee
breaks pro 2 osoby: Cena 3000 Kč vč. DPH.
2. Výstava firemních letáků u registrace bez přímé účasti: Cena 200 Kč/1 materiál vč. DPH.
3. Projekce firemního loga v jednacím sále během přestávek: Cena 500 Kč vč. DPH.
4. Projekce produktového letáku v jednacím sále během přestávek: Cena 1000 Kč vč. DPH.
5. Umístění roll-up v jednacím sále během obou dnů jednání: Cena 1000 Kč vč. DPH.
Další služby: zajištění obědu 150 Kč /1 os, vstupenka na společenský večer 250 Kč / 1 os.
Ubytování si zajišťují vystavovatelé sami.
Webové stránky akce: www.fterc.cz
Předem vám děkujeme za váš případný zájem a jsme vám k dispozici pro dotazy a přihlášky.
RNDr. Leopold Matela, předseda PSNV-CZ v. r.
Kontakt pro další jednání: PhDr. Marie Šotolová, organizační výbor konference
marie.sotolova@psnv.cz, tel. +420 702 940 469

