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București, Hotel NOVOTEL 



Ocazie unica de a putea interactiona cu autori ai tehnicilor chirurgicale si autori ai ghidurilor de practica, 
ROMANIAN HERNIA DAYS aduce in fata audientei celebritati ale chirurgiei peretelui abdominal de pe 
toate continentele. 
  
Chirurgia peretelui abdominal se află într-o continuă şi rapidă evoluţie. Asistăm la o adevarată revoluţie 
atât a tehnologiilor, dar în egală măsură şi a tehnicilor chirurgicale. 
De aceea motto-ul conferintei este „How I do it" 





Înainte de eveniment 
• Inserare logo pe site-ul evenimentului cu link către site-ul partenerului  
• Inserare logo pe invitațiile transmise participanților la eveniment 
• Branding newsletter de promovare transmis către medici 
 
In timpul evenimentului 
• Inserare logo în materialele de promovare a evenimentului: banner, mapă, program 
• Stand de prezentare 8-10 mp. & distribuție de materiale promoționale 
• Inserția de materiale promoționale în mapa evenimentului 
• Film de prezentare care să ruleze pe plasmele din sală (30 sec.) 
• Expunere roll-up bannere la eveniment 
• Logo pe ecusoanele participanților 
• Logo pe cartoanele afișate pe plasme 
• Două invitații la eveniment 

Pachet de promovare 

GOLD 
10.000 Euro 



Înainte de eveniment 
• Inserare logo pe site-ul evenimentului cu link către site-ul partenerului  
• Inserare logo pe invitațiile transmise participanților la eveniment 
 
In timpul evenimentului 
• Inserare logo în materialele de promovare a evenimentului: banner, mapă, program 
• Stand de prezentare 5 mp. & distribuție de materiale promoționale 
• Inserția de materiale promoționale în mapa evenimentului 
• Logo pe cartoanele afișate pe plasme 
• Două invitații la eveniment 

Pachet de promovare 

SILVER 
7.000 Euro 



Înainte de eveniment 
• Inserare logo pe site-ul evenimentului cu link către site-ul partenerului  
• Inserare logo pe invitațiile transmise participanților la eveniment 
 
In timpul evenimentului 
• Inserare logo în materialele de promovare a evenimentului: banner, mapă, program 
• Inserția de materiale promoționale în mapa evenimentului 
• Logo pe cartoanele afișate pe plasme 
• Două invitații la eveniment 

Pachet de promovare 

BRONZE 
5.000 Euro 



VĂ MULȚUMIM! 

contact@htc.com.ro 
Dr. Victor RADU +40 742 298 800 

Partener principal 
Medlife SA 


