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ЦЕНОВНИК ЗА УЧЕСТВО НА  
ПРВ МЕЃУНАРОДЕН КОНГРЕС НА ЛИЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ 

„А ЗОШТО ДА НЕ СМЕ РАЗЛИЧНИ?“ 
14 - 16. 10. 2016, Скопски саем и Дом на АРМ, Скопје 

 

Здружението на граѓани “ДАЈТЕ НИ КРИЛЈА“, го организира ПРВИОТ 

МЕЃУНАРОДЕН КОНГРЕС НА ЛИЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ. Ова е прв Конгрес 

од ваков вид во Македонија и пошироко. 

Целта на Конгресот е промоција на најновите достигнувања во однос на 

дијагностиката, лекувањето, третманот и рехабилитација на лицата со 

дисфункции, хендикеп, ретки болести и посебни потреби. 

На овој Конгрес предвидено е да земат учество еминентни домашни и 

странски професори, лекари специјалисти и останати професионалци од 

своите области. 

Конгресот ќе се одржи во просториите на деловниот центар на Скопски 

саем и тоа на 14-15 Октомври, а како продолжение на Конгресот, на 16 

Октомври, ќе се одржи традиционалниот трет по ред, 

“БАЛ НА РАЗЛИЧНОСТИТЕ”. 

Целна група на овој настан се: родителите на деца со посебни потреби, 

дефектолози, социјални работници, педагози, психолози, педијатри,

гинеколози, ортопеди, физиотерапевти, специјалисти по радиологија, 

невролози, како и сите други специјалности кои се професионално 

фокусирани на децата и лицата  со посебни потреби. 

 

Ве очекуваме, 
Претседател на Здружението 

Дајте ни Крилја 
Ребека Јанковска-Ристески 



Здружение на граѓани за лица со 
дисфункции, хендикеп, ретки болести 

и посебни потреби 

„ДАЈТЕ НИ КРИЛЈА“ 
 

- 2 - 

ПРЕТСТАВУВАЊЕ И УЧЕСТВО НА КОНГРЕСОТ 
Во рамките на овој Конгрес е предвидено учество и претставување на 

медицински центри и установи од Македонија и странство, фармацевтски 
куќи, како и докажани општествено одговорни компании. Нивното учество е 
предвидено да биде во вид на спонзорства, сателитски симпозиум, како и со 
претставување со промотивни штандови, банери и слично. 

Севкупната организација на Конгресот, преговори, склучување на 
договори и уплати ќе се вршат преку здружението преку маркетинг 
агенцијата ГЛОБАЛ НЕТ АДВЕРТАЈЗИНГ. 

Сите потребни информации можете да ги добиете на нашата веб страна 
www.dajtenikrilja.mk, преку е-пошта: kongresdajtenikrilja@gmail.com или 
преку нашите телефонски броеви:  02/ 322-4142 и 070/392-638. 

Во името на Здружението Дајте ни Крилја 
ГЛОБАЛ НЕТ АДВЕРТАЈЗИНГ  
Марјан Димески 
 

КОТИЗАЦИЈА 
Котизација за учество на Конгресот: 

 За пријавување до 01.10.2016, котизација изнесува 25 ЕУР 

 За пријавување после 01.10.2016, котизација изнесува 35 ЕУР 

 Котизација за сертификат без бодови, изнесува 10 ЕУР 

Во котизацијата е вклучено: 

 Комплет печатени материјали, идентификациска картичка и сертификат 
за учество; 

 Кафе паузи. 

НАПОМЕНА: Лица со посебни потреби, родителите на деца со посебни 
потреби, студенти и дефектолози, ослободени се од плаќање котизација, и не 
им следува сертификат. 

Котизациите ќе се уплатуваат на жиро сметка на Здружението Дајте ни крилја  
ж с/ка: 300-0000031904-63, Комерцијална банка АД Скопје. 

Сите потребни информации можете да ги добиете на нашата веб страна 
www.dajtenikrilja.mk, преку е-пошта: kongresdajtenikrilja@gmail.com или 
преку нашите телефонски броеви:  02/ 322-4142 и 070/392-638. 
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ИНФОРМАЦИИ ЗА СПОНЗОРИ 
Според програмата која ви е во прилог, сите сателитски симпозиуми, ќе се одржуваат на 
14.10.2016(петок), во терминот од 09.00 до 14.00 часот. 

На спонзорите ќе им биде даден категоризиран статус во зависност од вкупната сума за 
спонзорирање (сателитски симпозиуми, реклами и сл.) и закупен изложбен простор. 

Статусот на компаниите учесници/спонзори ќе биде распределен на следниов начин: 

ЗЛАТЕН СПОНЗОР Спонзорство од 4,000 € 

СРЕБРЕН СПОНЗОР Спонзорство од 3,000 €  

БРОНЗЕН СПОНЗОР Спонзорство од 2,000 € 

НАПОМЕНА: Во горенаведените цени не е вклучено 18% ДДВ 

ЗЛАТНИОТ СПОНЗОР ги добива следниве бенефиции: 
 30 целосно бесплатни регистрации (котизации) 

 Пленарен сателитиски симпозиум на 14.10., и избор на време на одржување на истиот 

 Приоритет во изборот на позиција во Изложбениот простор  

 Реклама во сите соопштенија и покани на организаторот ** 

 Реклама во книгата на абстракти на задната корица  ** 

 Реклама во финалната програма  ** 

 Реклама во сите преостанати материјали на Конгресот (папка, тефтер) 

СРЕБРЕНИОТ СПОНЗОР ќе ги добие следниве бенефиции: 
 20 целосно бесплатни регистрации (котизации) 

 Пленарен сателитиски симпозиум на 14.10. и избор на време на одржување на истиот 

 Приоритет во изборот на позиција во Изложбениот простор  

 Реклама во сите соопштенија и покани на организаторот ** 

 Реклама во книгата на абстракти на задната корица  ** 

 Реклама во финалната програма  ** 

 Реклама во сите преостанати материјали на Конгресот (папка, тефтер) 

БРОНЗЕНИОТ СПОНЗОР ќе ги добие следниве бенефиции: 
 10 целосно бесплатни регистрации (котизации) 

 Пленарен сателитиски симпозиум на 14.10., и избор на време на одржување на истиот 

 Приоритет во изборот на позиција во Изложбениот простор  

 Реклама во сите соопштенија и покани на организаторот ** 

 Реклама во книгата на абстракти на задната корица  ** 

 Реклама во финалната програма  ** 

 Реклама во сите преостанати материјали на Конгресот (папка, тефтер) 
 

** Материјалот за реклама треба да биде доставен најдоцна до 01.10.2016 год. 
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СТАВКИ НА ДОПОЛНИТЕЛНО СПОНЗОРСТВО 
 

Пленарен сателитски симпозиум  ............................................................. 1,000 €  

Спонзорството на сателитски симпозиум во Пленарната сеанса, во траење од најмногу 30 
минути. Програмскиот научен материјал треба да биде во согласност со медицина 
базирана на докази и одобрена од научниот комитет. 

 Вклучува: изнајмување на салата, стандардна аудио/визуелна опрема, дисплеј, 
технички персонал 

 Потврда на сајтот на Спонзорот 

 Програмата на Конгресот и резимеата ќе бидат вклучени во финалната програма 
(материјалот да биде пристигнат до датумот на публикување) 

 

Изложбен простор (штанд)  ......................................................................... 500 €  

Во прилог е скица на штандови за изложбениот простор. 

 Штандовите треба да се резервираат и означат на скицата по принципот кој прв плати 
тој прв одбира позиција на штанд 

 Штандовите се поставени за цело времетраење на Конгресот и во цената не се 
вклучени промотери и уредување на штандот 

 

Грант за поддршка на најдобри и оргинални трудови ............................... 500 € 

Поддршка на најдобрите и оргинални трудови на учесниците, избрани од научниот 
комитет со награда за прво место 250 €, за второ место 150 € и за трето место 100 €. 

 Поддршката од Спонзорот ќе биде прикажана во финалната програма заедно со 
информација за грантот како “Спонзорирано од” 

 Лого на спонзорот прикажано на веб страната на симпозиумот 

 Потврда на сајтот на Спонзорот 

 Потврда на спонзорската листа во финалната програма 

Претставник на спонзорот заедно со претседателот на научниот одбор ќе ја доделат 
наградата 

 

Кафе паузи .................................................................................... 250 €/по пауза 

 Видео бим презентација за време на паузата 

 Потврда на сајтот на Спонзорот 

 Потврда на Спонзорската Листа во Финалната Програма 

 
НАПОМЕНА: Во горенаведените цени не е вклучено 18% ДДВ 
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Папки на Конгресот  (Лого на компанијата на задна страна) ................... 300 €  
Папки на конгресот ќе им бидат поделени на сите учесници. 

Спонзорот ги обезбедува истите за секој учесник. 

 Папката ќе го носи логото/името на спонзорот 

 Ќе биде прикажано на веб страната на Конгресот 

 Потврда на сајтот на Спонзорот 

 Потврда на Спонзорската Листа во Финалната Програма 

 

Нотеси ........................................................................................................... 200 € 

Нотесите ги обезбедува самата компанија. Истите ќе бидат дистрибуирани во папките од 
симпозиумот. На нив може да биде отпечатено Логото/името и реклама на спонзорот; 

 

Рекламирање во книгата на трудови и програмата, кои ќе се поделат на сите 
учесници на Конгресот: 

ПУБЛИКАЦИЈА 
Задна 

корица 

Внатрешна 
предна страна 

на корица 

Внатрешна 
задна страна 

на корица 

Внатрешна 
страна 

Книга на трудови 600 € 500 € 400 € 300 € 

Финална програма 400 € 300 € 200 € 100 € 

 

Преставување со лого на компанијата, на главниот банер ....................... 100 € 
 

Делење на 100 балони со лого на компанијата ...................................... .... 100 € 
 

Делење на 100 магнети со лого на компанијата .................................... .... 100 € 
 

Делење на 100 маици со лого на компанијата ...................................... .... 100 € 
(НАПОМЕНА: Маиците и штампата се на терет на компанијата) 

 

НАПОМЕНА: Предложените пакети и начини на промоција, може да се 
корегираат и адаптираат согласно вашите моментални активности и 
планирани буџети. 

Ве молиме слободно контактирајте не за да се договориме. 

НАПОМЕНА: Во сите горенаведени цени не е вклучено 18% ДДВ 
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--  ССККИИЦЦАА  ННАА  ШШТТААННДДООВВИИ  ННАА  ССККООППССККИИ  ССААЕЕММ  --  
(СКИЦАТА МОЖЕ ДА ПРЕТРПИ ПРОМЕНИ ВО ЗАВИСНОСТ ОД ИНТЕРЕСОТ НА КОМПАНИИТЕ) 
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ВВЛЛЕЕЗЗ  ООДД  

ССККААЛЛИИ  


