Vabilo k sodelovanju na kongresu FEBS3+: Molecules of Life
Slovensko biokemijsko društvo (SBD) skupaj s Hrvaškim društvom za biokemijo in molekularno
biologijo, Madžarskim društvom za biokemijo in Srbskim biokemijskim društvom ter ob podpori
»Federation of European Biochemical Societies« (FEBS) organizira mednarodni kongres FEBS3+:
Molecules
of
Life,
ki
bo
potekal
od
16.-19.
septembra
2015
v
Portorožu
(http://febs3.sbd.si/en/invitation.html).
Predhodni regionalni kongres FEBS3+ (http://febs3plus.imi.hr/index.html) je leta 2012 potekal v Opatiji
na Hrvaškem. Tudi v Portorožu pričakujemo preko 350 udeležencev, saj smo na srečanje povabili
priznane predavatelje iz Slovenije in tujine, ki bodo predstavili najnovejše dosežke v okviru naslednjih
raziskovalnih tematik:
-

Genomika in vzdrževanje celovitosti genomov
Uravnavanje izražanja genov
Struktura in funkcija proteinov
Struktura in funkcija membran
Molekulsko signaliziranje
Sistemska biologija in bioinformatika
Imunost in vnetje
Molekulske osnove bolezni
Celična smrt in diferenciacija
Razvojna biologija in nevroznanost
Biotehnologija

Za pomoč pri organizaciji mednarodnega kongresa FEBS3+: Molecules of Life v Portorožu, septembra
2015, se obračamo na Vas z vabilom k sodelovanju in udeležbi ter finančni ali materialni pomoči
kongresu. Vaše udeležbe in prispevka k uspehu kongresa bomo zelo veseli in se Vam zanj že vnaprej
zahvaljujemo. Možnosti sponzoriranja srečanja so priložene.
Lepo Vas pozdravljamo in se veselimo vašega sodelovanja.
prof. dr. Nataša Poklar Ulrih
predsednica organizacijskega odbora
FEBS3+: Molecules of Life
Prilogi:
- ponudba storitev
- naročilnica

prof. dr. Janko Kos
predsednik Slovenskega
biokemijskega društva

FEBS3+: Molecules of Life
Portorož, 16. – 19. september 2015
Ponudba storitev
Generalni sponzor
Generalnemu sponzorju ponujamo objavo pokroviteljstva na panojih ob vhodu na prizorišče in pred
predavalnicama, razstavni prostor v predprostoru kongresa (2 m2; miza in 2 stola) in brezplačno udeležbo
za dve osebi, objavo pokroviteljstva v tiskani in elektronski obliki (logotip s povezavo na vašo stran na
kongresni spletni strani, 3 oglasne diapozitive na LCD zaslonih na prizorišču, logotip na drugem
obvestilu, celostranski oglas v zborniku).
Cena po dogovoru.
Rok za prijavo: 15. junij 2015
Pokrovitelj srečanja
Ponujamo razstavni prostor v predprostoru kongresa (1 m2; miza in stol) in brezplačno udeležbo za eno
osebo ter objavo pokroviteljstva v tiskani in elektronski obliki (logotip s povezavo na vašo stran na
kongresni spletni strani, 1 oglasni diapozitiv na LCD zaslonih na prizorišču, celostranski oglas v
zborniku).
Cena: 1.500 €
Rok za prijavo: 15. februar 2015
Razstavni prostor
Razstavni prostor v predprostoru kongresa (1 m2; miza in stol). Število razstavnih mest ni omejeno.
Cena: 500,00 €, dodatni 1 m2: 250,00 €
Rok za prijavo: 15. junij 2015
Oglas v zborniku povzetkov
Zbornik bo natisnjen pred pričetkom kongresa, v približno 500 izvodih, z obsegom okrog 400 strani.
Oglas morate dostaviti organizatorjem do 1. junija 2015.
Cena polstranskega oglasa: 250,00 €
Cena celostranskega oglasa: 500,00 €
Rok za oddajo: 15. junij 2015
Priloga tržnega sporočila
Konferenčnemu gradivu lahko priložimo vaš promocijski material do velikosti formata A4.
Organizatorjem je potrebno dostaviti prilogo v približno 500 izvodih.
Cena: 300,00 €
Rok dostave gradiva: 15. september 2015
Oglaševanje na LCD zaslonih
Ponujamo objavo oglasa v obliki diapozitiva na LCD zaslonih na prizorišču kongresa. Čas predvajanja
diapozitiva je 30 sekund večkrat na dan.
Cena za 3 diapozitive: 350,00 €
Cena za 1 diapozitiv: 150,00 €
Rok dostave gradiva: 1. september 2015

Oglas na spletni strani
Oglas bomo objavili na spletni strani http://febs3.sbd.si. Pričakovani obisk spletnih strani v obdobju do
začetka srečanja je približno 5000 ogledov, predvsem strokovnjakov s področja biokemije in molekularne
biologije, genetike, biotehnologije, nevroznanosti ter razvojne biologije.
Cena:
Logotip (do 120 x 120 točk): 150,00 €
Logotip (do 120 x 120 točk) s povezavo na vašo spletno stran: 250,00 €
Besedilo (do 350 znakov, pisava velikosti 10 točk), logotip (do 120 x 120 točk) in povezava na vašo
spletno stran: 500,00 €
Oglasi bodo objavljeni takoj, ko bo izvedeno plačilo na račun društva.
Posebni dogodki
Vabimo vas, da prevzamete pokroviteljstvo nad posameznimi strokovnimi ali družabnimi dogodki
kongresa. Na voljo so naslednje možnosti:
- otvoritvena slovesnost
- gala večerja
- osvežitev med odmori v Kongresnem centru Bernardin
- nagrade za najboljše posterje in predavanja
- izlet na Kras in v Škocjanske jame.
Cena po dogovoru. Na voljo samo do zasedbe prostih terminov.
Rok za oddajo: 15. junij 2015
Upamo, da bo katera od ponujenih možnosti zanimiva tudi za vas. Če ste pripravljeni sodelovati z nami in
tudi finančno podpreti naša prizadevanja za čim boljšo organizacijo in izvedbo kongresa FEBS3+:
Molecules of Life, vas vabimo, da se obrnete na člane organizacijskega odbora (febs3@sbd.si), da se
dogovorimo o podrobnostih. Medsebojno razmerje lahko po potrebi uredimo s sponzorsko ali z
donatorsko pogodbo.

Več informacij o kongresu najdete na spletni strani: http://febs3.sbd.si.
Slovensko biokemijsko društvo je registrirano pod matično številko 5261350, davčna številka je
11176059. Društvo ni davčni zavezanec, zato DDV-ja ne obračunavamo.
Plačila nakažite na račun društva SBD:
Naziv:
Naslov:
Poslovni račun pri NLB - poslovalnica Vič:
IBAN
Swift

Slovensko biokemijsko društvo (SBD)
Inštitut Jožef Stefan, Jamova c. 39, 1000 Ljubljana
02018-0018841921
SI56 0201 8001 8841 921
LJBASI2X

Kontaktni osebi:
doc. dr. Matej Butala, član organizacijskega odbora (01/320 33 97), e-mail: matej.butala@bf.unilj.si
asist. dr. Sabina Berne, članica organizacijskega odbora (01/ 320 32 96), e-mail:
sabina.berne@bf.uni-lj.si
Poštni naslov:
doc. dr. Aleš Berlec
Odsek za biotehnologijo (B-3)
Inštitut Jožef Stefan
Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenia
Faks: 01/ 47 73 594
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Naročilnica
Podjetje:

__________________________________________________________________

Naslov:

__________________________________________________________________

Davčna številka:

____________________________________________________________

Številka transakcijskega računa:
Kontaktna oseba:

_______________________________________________

____________________________________________________________

Telefon:

_________________________ Telefaks:

_______________________

E-pošta:

___________________________________________________________________

Na mednarodnem kongresu FEBS3+: Molecules of Life želimo sodelovati / nepreklicno naročamo (označite):

ü

cena na enoto
generalno sponzorstvo
pokroviteljstvo
razstavni prostor 1 m2
dodatni razstavni prostor 1 m2
polstranski oglas v zborniku
celostranski oglas v zborniku
priloga tržnega sporočila
oglaševanje na LCD zaslonih (3 diapozitivi)
oglaševanje na LCD zaslonih (1 diapozitiv)
logotip na spletni strani (120x120)
logotip + povezava
besedilo, logotip in povezava
posebni dogodki

število

po dogovoru
1.500 €
500 €
250 €
250 €
500 €
300 €
350 €
150 €
150 €
250 €
500 €
po dogovoru

rok za prijavo
15. februar 2015
15. februar 2015
15. junij 2015
15. junij 2015
1. junij 2015
1. junij 2015
15. september 2015
1. september 2015
1. september 2015
po nakazilu
po nakazilu
po nakazilu
15. junij 2015

Društvo ni davčni zavezanec, zato DDV-ja ne obračunavamo.
Za generalno sponzorstvo in posebne dogodke pokličite predsednico organizacijskega odbora SBD, prof. dr. Natašo
Poklar Ulrih (01 32 03 780) ali pošljite e-sporočilo (febs3@sbd.si).

Datum:

Žig in podpis odgovorne osebe:

_____________________________

___________________________________________________

