
 

 

ИЗЛОЖБА, РЕКЛАМИРАЊЕ И СПОНЗОРСКИ МОЖНОСТИ 

 

Организациониот одбор на 11-та Конференција на Медицински и Ароматични 

растенија на земјите од Југоисточна Европа (11th CMAPSEEC) што ќе се одржи во 

Охрид, Република Северна Македонија со интернационално учество, ги поканува 

заинтересираните компании да земат активно учество и подршка на овој настан. 

 

ГЕНЕРАЛЕН ПОКРОВИТЕЛ (10 000 €) 

- 10 бесплатни регистрации 

- Искажување на јавна благодарност во тек на свеченото отварање и затворање на 

конференцијата 

- Поставување на лого со линк до веб страната на компанијата на официјалната 

веб страна на конференцијата 

- Поставување на лого на официјалниот слајд на конференцијата во тек на 

конференцијата 

- Поставување на лого на веб страна на МФ Билтен (во времетраење од 1 година) 

- Поставување на рекламен банер пред влезот на конференциската сала 

- Можност за ставање на промотивни материјали во конференциска торба 

- Резервација до 7 соби во хотелот во кој ќе се одвива конференцијата 

- Oрганизирање на сателитски симпозиум 

- Штанд во изложбен простор 

- Приоритет при избор на локација за рекламен штанд, време за одвивање на 

сателитски симпозиум 

 

ПОКРОВИТЕЛИ (5 000 €) 

- 5 бесплатни регистрации 

- Искажување на јавна благодарност во тек на свеченото отварање и затворање на 

конференцијата 

- Поставување на лого со линк до веб страната на компанијата на официјалната 

веб страна на конференцијата 

- Поставување на лого на официјалниот слајд на конференцијата во тек на 

конференцијата 

- Поставување на лого на веб страна на МФ Билтен (во времетраење од 1 година) 

- Поставување на рекламен банер пред влезот на конференциската сала 

- Можност за ставање на промотивни материјали во конференциска торба 

- Резервација до 4 соби во хотелот во кој ќе се одвива конференцијата 

- 50% попуст за организирање на сателитски симпозиум 

- 50% попуст за штанд во изложбен простор 



 

 

ПОДРЖУВАЧИ (2 000 €) 

- 2 бесплатни регистрации 

- Искажување на јавна благодарност во тек на свеченото отварање и затворање на 

конференцијата 

- Поставување на лого со линк до веб страната на компанијата на официјалната 

веб страна на конференцијата 

- Поставување на лого на официјалниот слајд на конференцијата во тек на 

конференцијата 

- Поставување на лого на веб страна на МФ Билтен (во времетраење од 1 година) 

- Резервација до 2 соби во хотелот во кој ќе се одвива конференцијата 

 

Останати можности Дополнителни можности* 

Сателитски симпозиум/работилница 

(акредитиран во ФКМ) и поставување на лого 

на официјалниот слајд на конференцијата и 

на веб страна во рок од 1 година 

 Конференциски 

торби/ранци 

Конференциска 

ботаничка 

екскурзија 

 90 минути 3500 € Бележници и 

пенкала 

Коктел за 

отварање 

 60 минути 2500 € Ленти Гала вечера 

 30 минути 1500 € Материјал во 

конференциска 

торба 

Друг настан 

Корпорациски штанд во изложбениот 

простор 

1000 € Реклама во книга 

на апстракти 

 

Интервју снимено за време на 

конференцијата (на официјалната веб страна 

во тек на 1 година) 

1000 € Брендирана USB 

меморија со 

апстракти 

 

Поставување на лого на официјалниот слајд 

на конференцијата и на веб страна на 

конференцијата во рок на 1 година  

500 €   

*Во договор со организаторите, во зависност од бројот на учесници. 

 

Апликацијата за избраниот спонзорски пакет испратете ја на: cmapseec2020@mfd.org.mk 

 

Сите детали за уплата ќе пристигнат на посочениот e-mail кој ја испраќа самиот 

апликант при процес на аплицирање.  

За дополнителни информации обратете се на:  

Ѓоше Стефков: gstefkov@yahoo.com 

mailto:cmapseec2020@mfd.org.mk
mailto:gstefkov@yahoo.com


 

 

Пријава за спонзор/ останати можности за спонзорирање 

на 

11-та Конференција на Медицински и Ароматични растенија на земјите 
од Југоисточна Европа (11th CMAPSEEC) 

 

 
ИНФОРМАЦИИ ЗА ПОДНОСИТЕЛОТ НА ПРИЈАВАТА 

 
 

ИМЕ НА КОМПАНИЈА 
 

 

 
WEB ADDRESS 

 

 

 
ПРИЈАВА ЗА: 

 
 
1. 
 
 
2. 
 
 
3. 
 
 
4. 
 

 
ПОТПИС 

 

 

 
ДАТУМ НА АПЛИЦИРАЊЕ 

 

 


