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  Noutati in diagnostic si tratament     

Perioada - 17-18 Iulie 2020 

 

Organizatori:  

 

ASOCIATIA ONCOHELP  

SC ONCOHELP TM SRL 

 

 

 

 

SPONSOR / PARTENER DE PLATINA – 12.000 euro 

 

- Branding cu logo companie, pe banner-ul evenimentului vizibil pe toata durata 

conferintei, indiferent de zona din meniu accesata; 

- Logo companie afisat in zona “Intrare virtual” 

- Stand virtual 3D cu urmatoarele facilitati: 

 La alegere unul din cele 9 modele disponibile;  

 Branding stand virtual; 

 Posibilitatea de interactiune cu vizitarorii standului; chat; 

 Descrierea companiei; 

 Incarcare documente; 

 Monitorizare/raport al timpului si al accesarii standului; 

- Spatiu alocat pentru simpozion 60 minute; 

- Branding pe fundal in fereastra speakerului  

- Material promotional video de 120 de secunde difuzat inainte de simpozion; 

- 5 conturi de acces la lucrarile conferintei 

- Posibilitatea de organizare unui workshop de 30 min in cadrul standului virtual (pana 

la 50 de participanti) 

- Logo online cu backlink  
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SPONSOR / PARTENER DE AUR – 9.000 euro 

 

- Branding cu logo companie, pe banner-ul evenimentului vizibil pe toata durata 

conferintei, indiferent de zona din meniu accesata; 

- Logo companie afisat in zona “Intrare virtual” 

- Stand virtual 3D cu urmatoarele facilitati: 

 La alegere unul din cele 9 modele disponibile;  

 Branding stand virtual; 

 Posibilitatea de interactiune cu vizitarorii standului; chat; 

 Descrierea companiei; 

 Incarcare documente; 

 Monitorizare/raport al timpului si al accesarii standului; 

- Branding pe fundal in fereastra speakerului  

- Spatiu alocat pentru simpozion 45 minute; 

- Material promotional video de 90 de secunde difuzat inainte de simpozion  

- 4 conturi de acces la lucrarile conferintei 

 Posibilitatea de organizare unui workshop de 20 min in cadrul standului virtual (pana 

la 50 de participanti)

- Logo online cu backlink  

SPONSOR / PARTENER DE ARGINT – 6.000 euro  

 

- Branding cu logo companie, pe banner-ul evenimentului vizibil pe toata durata 

conferintei, indiferent de zona din meniu accesata; 

- Logo companie afisat in zona “Intrare virtual” 

- Stand virtual 3D cu urmatoarele facilitati: 

 La alegere unul din cele 9 modele disponibile;  

 Branding stand virtual; 

 Posibilitatea de interactiune cu vizitarorii standului; chat; 

 Descrierea companiei; 

 Incarcare documente; 

 Monitorizare/raport al timpului si al accesarii standului; 

- Branding pe fundal in fereastra speakerului  

- Spatiu alocat pentru simpozion 30 minute; 

- Material promotional video de 60 de secunde difuzat inainte de simpozion; 

- 3 conturi de acces la lucrarile conferintei 

- Logo online cu backlink 

 

 

 

SPONSOR / PARTENER DE BRONZ - 3.000 euro  

 

- Branding cu logo companie, pe banner-ul evenimentului vizibil pe toata durata 

conferintei, indiferent de zona din meniu accesata; 

- Logo companie afisat in zona “Intrare virtual” 

- Stand virtual 3D cu urmatoarele facilitati: 
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 La alegere unul din cele 9 modele disponibile;  

 Branding stand virtual; 

 Posibilitatea de interactiune cu vizitarorii standului; chat; 

 Descrierea companiei; 

 Incarcare documente; 

 Monitorizare/raport al timpului si al accesarii standului; 

- Spatiu alocat pentru simpozion 15 minute; 

- Material promotional video de 30 de secunde difuzat inainte de simpozion; 

- 3 conturi de acces la lucrarile conferintei 

- Logo online cu backlink  

 

 

ALTE FORME DE PARTICIPARE  

- Spatiu suplimentar de simpozion – 2.000 euro / 15 minute  

- Stand virtual 2D – 500 euro 

- Stand virtual 3D – 1.000 euro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


