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VABILO K SODELOVANJU NA STROKOVNEM SREČANJU 
z mednarodno udeležbo 

 
 
 
 
 
 

dne 5. in 6. aprila 2013, 

ki bo potekalo na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani 

Srečanje organizirata: 

 Sekcija za možgansko žilne bolezni pri Slovenskem zdravniškem društvu in 

 Društvo za preprečevanje možganskih in žilnih bolezni 

ob strokovnem sodelovanju zdravnikov UKC Ljubljana, UKC Maribor  

ter drugih slovenskih in tujih strokovnjakov 
 
 
Po možganski kapi je bolnikovo življenje ali stopnja njegove prizadetosti odvisna le od borbe s 4 in pol urnim 
časovnim oknom, v katerem se mora pričeti zdravljenje. V nasprotnem lahko bolnik ostane trajno invaliden v 
breme svoji družini in družbenemu okolju, kar zanj predstavlja osebnostno katastrofo, družbi pa veliko finančno 
breme.  
 
Sodobna organizacija, nova zdravila in podpora Telemedicine omogočajo pravočasno in učinkovito 
obravnavo možganske kapi, s tem pa ogromne prihranke pokojninski in zdravstveni blagajni, saj s tem  
lahko bolnika ozdravimo in  vrnemo v njegovo delovno in socialno okolje.   
 
Tradicionalnega srečanja, ki v Sloveniji sodi med najbolj obiskane medicinske dogodke, se praviloma 
udeležuje okoli 400 udeležencev. Namenjeno je zdravnikom družinske in splošne medicine, nevrologom, 
radiologom, internistom, nevrokirurgom, zdravnikom v urgentni službi, zdravstvenih domovih, intenzivnih 
terapijah in enotah za zdravljenje možganske kapi, psihologom, logopedom, fizioterapevtom, delovnim 
terapevtom, farmacevtom in vsem, ki želijo izpopolniti svoje znanje s področja preprečevanja in zdravljenja 
bolnikov z možgansko kapjo. 

Kotizacije za srečanje ne bo, potencialnim udeležencem pa bomo poslali več kot 2000 vabil! 

 

Vljudno vas vabimo k sodelovanju! 
 
S spoštovanjem, 

prof. dr. Bojana Žvan, dr. med., primarij, višja svetnica 

Predsednica organizacijskega odbora  



 

 
 
. 

 

 
CENIK STORITEV ZA SODELOVANJE NA STROKOVNEM 

SREČANJU AKUTNA MOŽGANSKA KAP VIII 
 

 
 
ZLATI RAZSTAVLJAVEC 4.000,00 EUR 

o do 5 tekočih metrov razstavnega prostora 
o prostor za dva plazemska prikazovalnika 
o objava logotipa razstavljavca na prvi strani vabila 
o dvostranski barvni oglas v učbeniku Akutna možganska kap VIII 
o objava sodelovanja na spletni strani www.mozganska-kap.info 
o pomoč hostese pri osebnem razdeljevanju gradiva udeležencem 
o gradivo razstavljavca, ki ga organizator dodatno priloži v komplet 

strokovne literature za udeležence 
 
SREBRNI RAZSTAVLJAVEC 3.000,00 EUR 

o do 3 tekoče metre razstavnega prostora 
o objava logotipa razstavljavca v vabilu potencialnim udeležencem 
o prostor za en plazemski prikazovalnik 
o gradivo razstavljavca, ki ga organizator dodatno priloži v komplet 

strokovne literature za udeležence 
 

 
DODATNE STORITVE (ob naročilu zgoraj navedenih paketov) 

o satelitski simpozij  3.900,00 EUR 
o prostor za dodaten plazemski prikazovalnik 1.000,00 EUR 
o objava dvostranskega barvnega oglasa v učbeniku 1.500,00 EUR 
o objava logotipa v vabilu 300,00 EUR 
o objava naročnikovega spota na glavnem projekcijskem platnu 600,00 EUR 

v času odmora ali kosila (najmanj 3 objave v trajanju 3minut) 
 
Cene, ki so navedene v tabeli, ne vsebujejo DDV. 
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Stik za pokrovitelje, razstavljalce, oglaševalce, sponzorje ali donatorje je: 

Andreja Merčun, poslovna sekretarka društva MŽB 

 Telefon: 0590 11234 
 Fax:  01 4302314 
 GSM:  040 179905 
 Skype:  Drustvo_MZB 
 e-pošta: andreja@mozganska-kap.info 
 Splet:  www.mozganska-kap.info 


