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Tisztelt Hölgyem/Uram!
XXV. őszi konferenciáját rendezi a Házi Gyermekorvosok Egyesülete 2019. november 22-23-án, amikor
ismét visszatérünk a közkedvelt, és az elmúlt években teljesen megújult, Danubius Hotel Helia (1133
Budapest, Kárpát u. 62-64.) szállodába.
„Őszi vetés” mottójú konferenciánkon, szó lesz többek között a mindannyiunkat érdeklő team-munkáról,
praxisközösségről, csoportpraxisról. Péntek délután külföldi és a hazai előadók részvételével járjuk körbe
a témát. Lesz még szó adatvédelemről, mindennapi munkánkban nélkülözhetetlen orvosi szoftverekről,
adminisztrációs buktatókról. Szombaton, a tavaly nagyon sikeres, tudományos szakmai délelőttel folytatjuk
a programot, amelyen az evidenciák és kompetenciák jegyében az oltási fájdalomcsillapításról,
vírusfertőzéshez kapcsolódó zihálásról tartanak előadást a meghívott előadók. Ugyanakkor szó esik még a
szoptatásról is, érintve a házi gyermekorvosi munka kapcsán felmerülő problémákat.
Nagy örömünkre szolgál, hogy a konferencia helyszíne a személyes találkozások helyszínéül is szolgál, és
a szakmai program mellett, a hagyományoknak megfelelően, lehetőséget biztosítunk arra, hogy
találkozzanak a résztvevők a korszerű gyógyszerek, a gyermek-alapellátásban alkalmazható modern orvosi
műszerek, vagy a praxis működtetéséhez szükséges informatikai termékek gyártóinak, forgalmazóinak
képviselőivel.
A korábbi őszi rendezvényeinkhez hasonlóan most is 100-120 házi gyermekorvos érdeklődésére számítunk.
A rendezvényen a következő termékbemutató megjelenésre nyílik lehetőség, az alábbiak szerint:
Referencia előadás, szervezőkkel előzetesen egyeztetve:
15 perces
Kiállítási terület:

200 000 Ft+Áfa

1 m2

60 000 Ft+Áfa

(az igénybe vehető legkisebb terület 4 m2)

4 négyzetméterenként 1 fő részére tartalmazza a
a kiállítói regisztrációs díjat, amely

6 000 Ft+Áfa

Hirdetési felület a programfüzetben: A/5-ös méretű 4 szín nyomatú
B/4
160 000 Ft+Áfa
belív 1/1
103 000 Ft+Áfa
Szóróanyag elhelyezés (egy lapos) a konferencia dossziéban
Kitűző szalagon cég embléma megjelenítése
Roll up elhelyezés a kiállítási térben
Molinó elhelyezés kiállítói térben

69 000 Ft+Áfa
319 000 Ft+Áfa
190 000 Ft+Áfa
349 000 Ft+Áfa

Megjelenési és részvételi szándékát kérjük, hogy a mellékelt kiállítói jelentkezési lapon jelezze a:
hgye@mail2000.net e-mail címre.
Szervezési kérdésekben dr. Horzsa Éva (20/ 984-1015), és Fekete Éva (30/207-0255) tud segíteni.
Szállás és étkezés igényét a www.hgye.hu honlapon on-line rendelje meg.
Szeretettel várjuk
Dr. Horzsa Éva

