
        
 

  Българският Зъболекарски Съюз, Районна колегия Плевен и ОРБИТАБГ ПЛЕВЕН- 

организатори на Четвъртият Национален Форум по Дентална Медицина в Плевен 27-29.03.2015 г. Ви 

канят да вземете участие  във форума. 

Изпращаме Ви следната  информация : 

- Място на провеждане – Зала на Втора база на Медицински университет гр. Плевен 

- Таксата за участие с щанд …………………………………-   360 лв с ДДС  

- Такса участие за щанд и презентация  ………………. ….. -   600 лв с ДДС 

- Такса участие презентация / до 15 минути/………………  -  360 лв с ДДС 

- Спонсори -по договаряне-стартова сума...........................–  1 200 лв с ДДС  

Щандовете ще бъдат разположени на същия етаж, във фоайето, пред залата за конференции. 

Всяка фирма ще разполага с маса с  размери 190 см на  90 см и два стола, както и разстояние зад масата 

от 200 см. за разполагане на рекламни материали. За разпределението на щандовете ще се тегли жребий 

на 27.03 от 12.00 часа във фоайето на залата на МУ Плевен- Втора база, като основните спонсори ще 

разполагат допълнителна площ и ще имат предимство за избиране на място за щандовете си. 

Аранжирането на щандовете –  на 27.03.2014  от 15.00  до 17 часа. 

Моля да съобразите конструирането на щанда си с размера на предоставеното ви пространство. 
Възможности за настаняване: 

1. Хотел „ Балкан” – Плевен – 3 звезди 

а/Иновирани стаи   

       - единична стая В/В за 1 нощувка       –   60 лв. 

             - двойна стая В/В за 1 нощувка           -    90 лв. 

          - апартамент В/В за 1 нощувка            -  120 лв 

б/ Неиновирани стаи 

 

 -     1 легло в двойна стая В/В за 1 нощувка  – 20 лв. 

-  двойна стая В/В за 1 нощувка   ..............               -  40 лв. 

 

2. Хотел Ростов – Плевен – 3 звезди 

  - единична стая В/В за 1 нощувка   –    60 лв 

  - двойна стая В/В за 1 нощувка       –    90 лв 

  - апартамент В/В за 1 нощувка        -  120 лв 

2.Хранене  

- вечеря на 28.03.2015 г.  - р-та на х-л Балкан – цена на куверта – 40 лв. 

При желание за участие във Форума, моля да  ни изпратите заявка до ОРБИТА БГ ПЛЕВЕН  ЕООД, като 

посочите : 

- Заявка за участие : спонсор,  щанд, щанд + презентация, само презентация /презентациите 

трябва предварително да бъдат съгласувани с  д-р Камен Петракиев -  моб. 0896 89 95 56  и  0887 84 22 

20 / 

- Заявка за настаняване на Вашите представители : списък с имената и необходимите нощувки- 

дати, стаи и легла и  заявка за участие в организирана вечеря на  28.03.2015 г. 

 След  получаване на потвърждение за Вашето участие като спонсор или с щанд, щанд + 

презентация или само презентация  и исканите резервации от организаторите, моля  в срок до 21.03.2014 

г. да преведете необходимата сума по банкова сметка:  

   ОРБИТА БГ ПЛЕВЕН ЕООД 

   Юробанк И ЕФ ДЖИ АД  

   BG22 BPBI 7923 1071 1949 01,        BIC: BPBIBGSF 

- При не преведена  в срок сума, резервацията се анулира. 

- При анулаци  за нощувка и хранене, направени до 7 дни от датата на първата услуга, 

преведените суми се възстановяват. При анулиране на услугите в срок по-малък от 7 дни от датата на 

първата услуга, се удържа неустойка в размер на първата услуга: 

След превода на такасата за щанд и сумата за  потвърдените нощувки за Вашите представители, 

моля да изпратите данни за издаване на фактура и адрес с пощенски код за изпращането на оригиналната 

фактура. 

За допълнителна информация и резервации: 

ОРБИТА БГ ПЛЕВЕН ЕООД 

тел / факс 064 833 288, моб. 0888 882 905 

e-mail : orbitapl@yahoo.com ,   www.orbitabgpleven.com 

Иван Зюмбилски 
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