
                                                                                                                                                                    
  

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, 
 
Изпращаме ви информация относно  20-та Научно-практическа конференция, която Сдружение Дерматология и 
Венерология – Плевен ще проведе на 23, 24, 25 и 26 Ноември 2017 г. в хотел „Калина палас” **** – гр. Трявна 

Такси за участие : 
5 000 лв. – Платинен спонсор (щанд във фоайето на хотела, симпозиум/workshop до 90 минути) 
3 000 лв. – Златен спонсор (щанд във фоайето на хотела, 2 презентации, всяка една до 20 минути) 
2 000 лв. – Сребърен спонсор (щанд във фоайето на хотела, 1 презентация, до 20 минути) 
 

Участие с щанд – 600 лв.  
Участие с  15-минутна презентация / без щанд/ - 600 лв. 
Участие с щанд и 15-минутна презентация – 1 000 лв. 

Сумата моля да бъде преведена по сметката на Сдружение “Дерматология и венерология” – Плевен  

Токуда Банк, АД – клон Плевен 
Банков код: 26092604 
IBAN – BG58 CREX 9260 1011398400 
BIC код – CREX BGSF 

 
Цени за настаняване на участниците в: 
 
х-л „Калина палас” **** : 
 

Цена за нощувка - В/В единична стая – 70 лв. 
Цена за нощувка - В/В/- /легло в двойна стая/ - 50 лв. 
Цена за нощувка - В/В апартамент 150 лв. 
Цена за нощувка - В/В студио – 130 лв. 

 
Хотел Бела –***. 
 

Цена за нощувка - В/В единична стая – 60лв. 
Цена за нощувка - В/В/- /легло в двойна стая/ - 50 лв. 

 
Хотел Ралица –***. 
 

Цена за нощувка - В/В единична стая – 55лв. 
Цена за нощувка - В/В/- /легло в двойна стая/ - 40 лв 

 
Хотел Сезони –***. 
 

Цена за нощувка - В/В единична стая – 45лв. 
Цена за нощувка - В/В/- /легло в двойна стая/ - 40 лв 

 
Комплекс Бръшлян-** 

Цена за ношувка – В/В едностаен апартамент – 60 лв 
Цена за нощувка – В/В едностаен апартамент Премиум – 80 лв 

Цена за нощувка - В/В единостаен апартамент Лукс – 90лв. 
   

Обяд (24.11 и 25.11) - 15 лв всеки само с предварителна заявка до 23.10.2017г. ЗАЯВКА ЗА ОБЯДИ 
НА МЯСТО НЯМА ДА СЕ ПРИЕМАТ. 

 
Вечеря – цена 40 лв. само с предварителна заявка до 23.10.2017г. ЗАЯВКА ЗА ВЕЧЕРЯ НА МЯСТО 

НЯМА ДА СЕ ПРИЕМАТ. 
 
Щандовете ще бъдат разположени до залата за конференции на същия етаж. Всяка фирма ще 

разполага с растояние до 2 м2. за разполагане на рекламни материали.  



За разпределението на щандовете ще се тегли жребий на 23.11.2017 г. от 12.00 часа във фоайето на 
х-л Калина палас, като основните спонсори ще имат предимство за избиране на щандовете си. Аранжиране 
на щандовете –  на 23.11.2017 г. (след 12.30 часа ) 

 
 
 
При желание за участие в конференцията, моля да  ни изпратите Вашата заявка, като посочите вида 

на участието (платинен или златен спонсор, щанд, щанд + презентация, само презентация)  в Сдружение 
Дерматология и Венерология – Плевен – e-mail : zaharieva_bg@abv.bg (Даниела Захариева – 0884 876 109; 
0878 52 72 97; 064/88 66 22) 

 
Резервация за необходимите нощувки – дати, стаи, легла, организираните обеди и организираната 

вечеря на 25.11.2017 г., както и списък с имената на участниците, изпратете на e-mail : orbitapl@yahoo.com. 
След  получаване на потвърждение за Вашето участие и исканите резервации от организаторите, моля  в 
срок до 23.10.2017 г. да преведете необходимата сума за нощувки и вечеря по банкова сметка: 

 
ОРБИТА БГ ПЛЕВЕН ЕООД 
Юробанк И Еф Джи България - Плевен 
BG 22 BPBI 7923 1071 1949 01  
BIC: BPBIBGSF 

 
При непреведена сума до посочения срок, 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, 
ПРЕВЕДЕНАТА СУМА НЕ СЕ ВЪЗСТАНОВЯВА. 

 
След превода на такасата за участие с щанд/презентация/ и сумата за  потвърдените нощувки и 

храна за вашите представители, моля да изпратите данни за издаване на фактура и адрес за изпращането на 
същата. 

За допълнителна информация: 
                                  
                            ОРБИТА БГ ПЛЕВЕН 

моб. тел. 0889 789 494 
e-mail : orbitapl@yahoo.com   Минко Зюмбилски 

mailto:orbitapl@yahoo.com

