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A magánpraxisban és minőségi betegellátásban működő intézmények, azok munkatársai
és a magánpraxist folytató orvosok hosszútávon, kiegyensúlyozott ﬁnanszírozás mellett
szeretnének jó minőségű szolgáltatásokat nyújtani a lakosságnak, s ezen keresztül
biztosítani megélhetésüket és szakmai fejlődésüket.
2012 januárjától a magán egészségbiztosítási piac fellendülését tapasztaljuk, egyre több
biztosító kínál egészségügyi ellátást ﬁnanszírozó biztosítási csomagokat.
Hogyan tudnának ebbe a folyamatba eredményesen bekapcsolódni a magánpraxisok /
intézmények / magánpraxist folytató orvosok, hogy a biztosítókkal együttműködve
garantálják a hosszútávú és jó minőségű ellátást az ügyfeleknek?
Hogyan lehetne a magas szintű ellátáshoz olyan gyógyszereket biztosítani, amelyek ugyan
már elérhetőek, de nem vagy nem kellő mértékben részesülnek TB támogatásban?
Milyen jogi keretek szükségesek a kulcsszereplők (intézmény/orvos és biztosító,
intézmény/orvos és beteg) közötti együttműködés elősegítéséhez, a fenntartható és
felelősségteljes működéshez?
Az állam plusz ﬁzetőképes kereslet bekapcsolásával anélkül érhetné el az ellátás javulását,
hogy további adóﬁzetői forrásokat kellene bevonnia, és jobban támogathatná a
rászorulókat. A lakosság, a betegek pedig érezhetnék, hogy fontos vásárlók, akiknek
választási lehetőségei vannak, s ezek közül kedvükre válogathatnak.
A nemzetközi tapasztalat azt mutatja, hogy nem gyorsan, nem könnyen, de mindez
megvalósítható.
Ennek lehetőségeiről szól a konferencia.

Információ a szakmai programról:
www.convention.hu és
www.maganpraxiskonferencia.hu
A rendezvényre a magánpraxisban dolgozó
orvosok, magánbeteg-ellátással foglalkozó
intézmények (kórházak) vezetőit illetve
biztosítók, egészségpénztárak vezetőit várjuk.
Maximális létszám: 600 fő.
Szeretettel várjuk cégüket rendezvényünkön.
Szeretnénk Önöknek támpontot adni,
megkönnyíteni, elősegíteni esetleges sikeres
kongresszusi részvételüket. Kérjük, tekintsék
át tájékoztatónkat.
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A KONGRESSZUSON IGÉNYBE VEHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK ÁRAI
I. KIÁLLÍTÁS
2 napos kiállítói alapterület:

200.000 HUF / 6 m²

(3 m széles x 2 m mély stand installáció nélkül, egy asztallal, 2 székkel, elektromos árammal).
Installáció, frízfelirat, standkiegészítők külön igényelhetők a kbagdi@convention.hu címen.

II. LEHETSÉGES TÁMOGATÁSOK, SZPONZORÁCIÓK
1. Főszponzori cím (nem kizárólagos):

1.000.000 HUF

(A megjelenő nyomtatványokban 1 oldal hirdetési lehetőség, 10 m² ingyenes kiállítói terület. A cég 5 munkatársának regisztrációja ellátással. A cég zászlójának elhelyezése a kongresszusi teremben, a cég szóróanyagának elhelyezése a kongresszusi dossziéban. Logo a névkitűzőn látható.)

2. Szponzori cím:

800.000 HUF

(A megjelenő nyomtatványokban 1 oldal hirdetési lehetőség, 5 m² ingyenes kiállítói terület. A cég 3 munkatársának regisztrációja ellátással. A cég zászlójának elhelyezése a kongresszusi teremben.)

3. Hirdetés a programfüzetben:
- borító oldal:
- belső oldal (színes):

200.000 HUF
120.000 HUF

4. Résztvevők egyedi támogatása: a cég döntése szerint.
Minden egyes résztvevő támogatásáról költségátvállaló nyilatkozatot kérünk. (Regisztrációs lap hátoldala.)
Minden kiállítónkkal szerződést kötünk. A kitöltött kiállítói űrlapokat kérem, faxon vagy e-mailben küldjék
vissza. A visszaérkezési sorrendnek megfelelően elküldjük a kiállítói terület alaprajzát, melyen bejelölhetik
kiállítói standjuk helyét, melyet véglegesnek tekintünk.
A továbbképzés időtartama 2 teljes nap: péntek - szombat. Standépítés csütörtök este várható.
A fenti szolgáltatások árai nettó árak. Tekintettel a rendelkezésre álló korlátozott mennyiségű kiállítói
területre, nem áll módunkban a kiállítói díjakból kedvezményt adni.
Kiállítóink számára a regisztráció kötelező. Kiállítói regisztrációs díj
nincs, viszont kiállítói regisztrációval a tudományos program nem
láto-gatható (főszponzoraink, szponzoraink kivételével). Kollégáik
számára ellátást a mellékelt regisztrációs lapon kérhetnek.
Amennyiben a tudományos programon is szeretnének részt venni, úgy
kérjük a minden résztvevő által használt regisztrációs lap használatát.
Szíves írásbeli jelentkezésüket a mellékelt kiállítói űrlapon várjuk.
Egyéb információval készséggel állunk rendelkezésükre.
Támogatásukban bízva, köszönettel:
Bagdi Károly
ügyvezető igazgató
Convention Budapest Kft.
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