OFERTA
stoiska targowo-informacyjnego podczas
XI Multidyscyplinarnej Konferencji Nauki o Leku
Warszawa, 14-16 listopad 2018 r.
XI MKNOL- kluczowe informacje
Multidyscyplinarna Konferencja Nauki o Leku, to organizowana przez Instytut
Farmaceutyczny co 2 lata, konferencja będąca forum prezentacji wyników
badań, wymiany poglądów i wielopłaszczyznowych dyskusji pomiędzy
specjalistami związanymi z szeroko pojętą nauką o leku.
Celem tegorocznej, XI już edycji Konferencji, jest stworzenie platformy
komunikacji pomiędzy przedstawicielami przemysłu farmaceutycznego
a osobami aktywnie zajmującymi się badaniami naukowymi w dziedzinie nauk
farmaceutycznych.
Konferencja skupia w jednym miejscu chemików różnych specjalizacji,
analityków, klinicystów, biochemików, specjalistów w dziedzinie formy leku,
przedstawicieli ośrodków akademickich, towarzystw naukowych, instytutów
badawczych oraz przedstawicieli przemysłu.
XI edycja MKNOL 2018 odbędzie się w dniach 14-16 listopada w Warszawie.
Wystąpienie targowe
Podczas Konferencji oferujemy Państwu możliwość wystąpienia w specjalnie do
tego celu przygotowanej sali, na stoisku informacyjnym o powierzchni 4m2,
wyposażonym w stół o wymiarach 60 cm x 120 cm, 2 krzesła oraz stojak na
ulotki.
Istnieje możliwość wynajmu większej powierzchni wystawienniczej oraz
zamówienia dodatkowego wyposażenia – koszt według wyceny indywidualnej.
Koszt wynajmu powierzchni
wynajem powierzchni wystawienniczej 4 m2 wyposażonej w stół o wymiarach
60 cm x 120 cm, 2 krzesła, zasilanie 220V oraz stojak na ulotki –
1968,00 zł brutto

Korzystając z oferty wynajmu 4m2, Przedsiębiorca otrzymuje również
możliwość korzystania przez jedną osobę z:
1) serwisu kawowego,
2) kolacji w formie bufetu w dniu 14.11.2018r,
3) pełnego wyżywienia w dn. 15.11.2018r,
4) parkingu.
Istnieje możliwość zarezerwowania pokoju 1 os. lub 2 os. za dodatkową
opłatą.

Dodatkowe usługi:
 zamówienie dodatkowych elementów wyposażenia stoiska do wyłącznego
użytku Przedsiębiorcy, zwiększenie powierzchni stoiska, udział większej ilości
osób lub rezerwacja noclegu - wymaga wystąpienia z oddzielnym
zapytaniem ofertowym.
UWAGA!
Koszt podróży oraz transportu eksponatów ponosi wystawca!

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń na załączonym formularzu na adres e-mail:
organizacja.mknol@ifarm.eu

Kontakt:
Katarzyna Szkaradek-Siwińska
k.szkaradek@ifarm.eu
22 456 38 50
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Zgłoszenie udziału w XI MKNOL w formie stoiska
targowo-informacyjnego
Warszawa, 14-16 listopad 2108r.

Nazwa firmy:

Adres:

Kod pocztowy, miejscowość:

NIP:
Osoba upoważniona do
reprezentowania firmy:

Telefon/Faks:

E-mail:

Promowane produkty

Potwierdzam chęć skorzystania
z oferty Instytutu w następującym
zakresie:

Proszę zaznaczyć
właściwe:

Wielkość powierzchni wystawienniczej w
m2 (min. 4m2)

……… m2

Wyżywienie w dn. 14.11.2018

TAK / NIE

Wyżywienie w dn. 15.11.2018

TAK / NIE

Proszę uzupełnić (jeśli dotyczy)

Rodzaj pokoju i ilość
Pokój za dopłatą

TAK / NIE

Parking

TAK / NIE
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Dane pracownika/ów firmy zgłoszonego/ych:
Imię i nazwisko:
Telefon/ Faks:
E-mail:

Imię i nazwisko:
Telefon/ Faks:
E-mail:
Dane osoby do kontaktu w kwestiach
organizacyjnych:
Imię, nazwisko, telefon, e-mail.

..............................................
miejscowość, data

...............................................
pieczęć firmowa

...............................................
podpis osoby upoważnionej

Formularz należy przesłać do Instytutu
na nr faksu +48 456 38 38 lub skan na adres e-mail: organizacja.mknol@ifarm.eu
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