
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo, 

W imieniu Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowego Kongresu Medycyny Chińskiej w Krakowie, 

mam zaszczyt zaprosić Państwa do udziału i współpracy przy organizacji drugiej już edycji tego 

wyjątkowego wydarzenia.  

Zeszłoroczny Kongres zgromadził blisko 200 uczestników z całego świata, zainteresowanych nie tylko 

wystąpieniami znamienitych gości, ale również produktami wykorzystywanymi w profilaktyce zdrowia, 

leczeniu i praktyce Tradycyjnej Medycyny Chińskiej. 

Organizatorem Kongresu jest Polskie Towarzystwo Tradycyjnej Medycyny Chińskiej wraz z Centrum 

Medycyny Chińskiej w Krakowie, Instytutem Medycyny Chińskiej i Profilaktyki Zdrowia w Krakowie oraz 

Instytutem Konfucjusza w Krakowie. Misją organizatorów i głównym celem Kongresu jest integracja 

środowisk TCM w Polsce i za granicą, propagowanie terapii TCM opartych na 5000 lat doświadczeń  

i profilaktyki zdrowia oraz upowszechnianie najlepszych praktyk w tej dziedzinie. 

W Kongresie wezmą udział światowej sławy eksperci i praktycy TCM, którzy dzielić się będą swoją 

wiedzą i omawiać doświadczenia ze swojej wieloletniej praktyki klinicznej.  

To doskonała okazja do pogłębienia wiedzy nt. TCM, nawiązania kontaktów, a także promocji 

produktów leczniczych, niezbędnych w praktyce TCM oraz pogłębianiu umiejętności terapeutów  

i lekarzy. 

Z wyrazami szacunku i nadzieją spotkania się z Państwem podczas Kongresu 
 
 
 
 

Marek Kalmus 
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMACJE OGÓLNE 
 
CZAS I MIEJSCE  

Kongres odbędzie się w dniach 13-15. Października 2017r. w Centrum Konferencyjnym Hotelu 

Europejskiego w Krakowie. 

 

MISJA 

Podnoszenie kwalifikacji, szerzenie dobrych praktyk, integracja środowisk TCM w Polsce i za granicą, 

wymiana doświadczeń z zakresu TCM.  

 

GRUPA DOCELOWA 

Grupę docelową stanowią zarówno studenci, uczniowie, jak i pracownicy firm i instytucji z sektora 

medycznego, lekarze, praktycy TCM, terapeuci, fizjoterapeuci, osoby zainteresowane TCM. 

 

TEMATYKA 

Wybitni wykładowcy zagraniczni (w tym trzech profesorów chińskich) oraz polscy poprowadzą 

wykłady w ramach trzech sympozjów tematycznych:  

• Diagnoza w medycynie chińskiej – klucz do dobrej terapii  

• Medycyna chińska w profilaktyce i leczeniu chorób przewodu pokarmowego  

• Medycyna chińska w profilaktyce i leczeniu chorób cywilizacyjnych 

 

 

OFERTA WYSTAWOWA, REKLAMOWA I SPONSORSKA 

Międzynarodowy Kongres Medycyny Chińskiej w Krakowie to wyjątkowa okazja dla Państwa na 

zaprezentowanie usług i produktów przed ok. 300 uczestnikami i gośćmi tego wydarzenia.  

Dlatego proponujemy Państwu współpracę przy organizacji Kongresu. Bardziej niż na własne 

pomysły, liczymy na Państwa kreatywność i sugestie na temat tego, jak najlepiej możemy 

zrealizować Państwa cele przy okazji tego wydarzenia. Poniżej przedstawiamy przykładowe 

pakiety sponsorskie, wystawowe i reklamowe oraz możliwe opcje, z których możecie Państwo 

dowolnie komponować dostosowaną do potrzeb ofertę. 

W razie jakichkolwiek pytań służymy pomocą. Podejdziemy indywidualnie do Państwa oczekiwań  
i potrzeb, przygotowując dla Państwa unikalną ofertę.  

  



 

 

 

 

 

 

 

PAKIETY WYSTAWOWE, REKLAMOWE I PROMOCYJNE  

 

A. Stoisko podstawowe 6m2 (3m x 2m): 3200 zł 

✓ stół (180 cm x 77 cm lub 150 cm x77 cm), 

✓ dwa krzesła, 

✓ łącze elektryczne, 

✓ kosz na śmieci, 

✓ zwolnienie z opłaty konferencyjnej dla dwóch przedstawicieli 

✓ dodatkowa przestrzeń (dostosowana do potrzeb) : 450 zł/m2 

 

B. Reklama w publikacji z programem kongresu: 

• Na wewnętrznej stronie okładki (przód/tył): 2800zł 

• Na tylnej zewnętrznej stronie okładki: 2400 zł 

• Standardowe pół strony: 1200 zł 

• Standardowa cała strona: 2000 zł 

 

C. Inne opcje reklamowe: 

• Ekskluzywne teczki delegatów: 8 000zł 

• Torby z logiem firmy/sponsora dla wszystkich uczestników rozdawane w trakcie rejestracji 

• Eleganckie smycze: 5000 zł 

• Smycze do identyfikatorów z logiem firmy/sponsora dla wszystkich uczestników rozdawane 

w trakcie rejestracji 

• Pamięć USB: 9000 zł 

Logo firmy/sponsora będzie wydrukowane na dysku USB z wgranym programem  

i abstraktami kongresu oraz dodatkowo z reklamą firmy uruchomioną przy otwarciu dysku. 

• Dyski USB będzie wręczona każdemu z uczestników kongresu. 

• Notatniki i/lub długopisy zapewnione przez sponsora (1-2 sponsorów): 1000/produkt 

• Materiały promocyjne zapewnione przez sponsora: 800zł/produkt, np. broszury, gadżety  

i inne materiały wydawane w pakiecie rejestracyjnym 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Sponsorowanie wydarzeń towarzyszących kongresu  

- Welcome reception , Pt, 13.10.2017  - 10 000zł 

E. Bankiet (zamek w Korzkwi), So, 14.10: 15 000zł 

F. Alternatywnie dzielony sponsoring pomiędzy dwie, trzy firmy na spotkania wymienione powyżej 

G. Przerwy kawowe (1 sponsor na dzień): 7000zł 

H. Sponsorowanie sesji (wielu sponsorów)………ok.8000 zł 

I. Sponsorowanie indywidualnych prelegentów (wielu sponsorów): …ok. 2000 zł 

J. Demonstracja/warsztaty wystawcy: minimum 2000 zł (do negocjacji). Prosimy o zaprezentowanie 

produktów i badań/praktyk na specjalnej sesji. Prosimy o kontakt w celu omówienia szczegółów. 

 

UWAGA: OD WRZEŚNIA 2017 CENY WYŻEJ WYMIENIONYCH PAKIETÓW BĘDĄ WYŻSZE O 20% ! 

Zachęcamy do współpracy i kontaktu z biurem Kongresu:  office@tcm-kongres.krakow.pl;  tel.: +48 

797 817 515 

mailto:office@tcm-kongres.krakow.pl

