
 
 
 
 
 
 

  
Керівникам компаній і фірм 

 
 
Запрошуємо Вас прийняти участь у Науково-практичній конференції з міжнародною 

участю «Інтервенційне лікування болю», яка відбудеться 16-17 травня 2019 року в Києві.  
Тема конференції є мультидисциплінарною, тому запрошуємо до участі нейрохірургів, 

анестезіологів, неврологів, реабілітологів та інших спеціалістів. Традиційно наукова програма 
конференції буде представлена усними доповідями, майстер-класами, а також лекціями провідних 
вітчизняних і зарубіжних фахівців. Очікувана кількість учасників – 150. 

 
Для участі в конференції спонсорів/партнерів передбачені наступні пакети: 

Генеральний спонсор/партнер – 150 000 гривень 
• Логотип та ім'я компанії у програмі, на сайті, плакаті, сертифікаті, пакеті матеріалів 
конференції; 
• Окрема сторінка про спонсора в програмі конференції із зазначенням проектів компанії та 
контактів; 
• Можливість проведення майстер-класу в програмі конференції; 
• Можливість розміщення 2 банерів на конференції; 
• Можливість розміщення стенду компанії на конференції з присутністю співробітників 
компанії для розповіді про проекти компанії, і відповідей на запитання учасників; 
• Можливість додавання до пакету учасника рекламних матеріалів; 
• 5 місць для участі у конференції (можливість відвідування всіх лекцій конференції, урочиста 
вечеря, кава-брейк, рекламні матеріали). 
 
Провідний спонсор/партнер – 75 000 гривень 
• Логотип та ім'я компанії на програмі, сайті і пакеті матеріалів конференції; 
• Окрема сторінка про спонсора в папці рекламних матеріалів із зазначенням проектів компанії 
та контактах; 
• Можливість розміщення 1 банера на конференції; 
• Можливість розміщення стенду компанії на конференції з присутністю співробітників 
компанії для розповіді про проекти компанії, і відповідей на запитання учасників; 
• Можливість додавання до пакету учасника рекламних матеріалів; 
• 3 місця для участі в конференції (можливість відвідування всіх лекцій симпозіуму, урочиста 
вечеря, кава-брейк, рекламні матеріали) 

Спонсор/партнер для компаній, що представляють медичне обладнання – 35 000 гривень 
• Логотип та ім'я компанії на програмі і сайті конференції; 
• Детальна інформація про спонсора на сторінці спонсорів із зазначенням проектів компанії та 
контактів; 
• Можливість розміщення стенду компанії на конференції з присутністю співробітників 
компанії для розповіді про проекти компанії, і відповідей на запитання учасників;  
• Можливість додавання до пакету учасника рекламних матеріалів; 
•  2 місця для участі в конференції (можливість відвідування всіх лекцій симпозіуму, урочиста 
вечеря, кава-брейк, рекламні матеріали) 

Спонсор/партнер для компаній, що представляють фармацевтичні препарати – 25 000 
гривень  
• Логотип та ім'я компанії на програмі і сайті конференції; 
• Інформація про спонсора на сторінці спонсорів конференції із зазначенням контактів компанії; 
• Можливість розміщення стенду компанії на конференції з присутністю співробітників 
компанії для розповіді про проекти компанії, і відповідей на запитання учасників; 



 
 
 
 
 
 

• Можливість додавання до пакету учасника рекламних матеріалів; 
• 1 місце для участі в конференції (можливість відвідування всіх лекцій симпозіуму, урочиста 
вечеря, кава-брейк, рекламні матеріали). 

 
*Всі ціни вказані без урахування податків  

 
Реквізити для оплати (у гривнях): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
    У разі виникнення будь-яких питань, пов’язаних з організацією конференції, прохання 

звертатися до технічного організатора, відповідального за забезпечення проведення Науково-
практичної конференції з міжнародною участю «Інтервенційне лікування болю», Київ, 
16-17 травня 2019 р. – Благодійної організації «Благодійний фонд розвитку інновацій 
медицини «РІМОН», юридична адреса: 03037, м. Київ, пр. Червонозоряний, 4г, оф. 22, 
фактична адрес: 01001, Київ, Бізнес-центр «Панорама», вул. Велика Житомирська, 20, 9 
поверх та ТОВ «Проджектс Інн» Юридична адреса: 03037, м. Київ, пр. Червонозоряний, буд. 
4-г, кв. 22 Фактична і поштова адреси: 01001, м. Київ, вул. В. Житомирська, 20, 9 поверх 
ЄДРПОУ 39959105, р/р 26003495052 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 380805 платник 
податку на прибуток на загальних підставах, платник ПДВ, ІПН 399591026585 тел./факс +38 
(044) 537 527 7, +38 (050) 4489338, e-mail: foundation@rimon.in.ua, http://rimon.in.ua/ipain2019 

 
 Сподіваємося на плідну й тривалу співпрацю. 
 

 
З повагою 

 
Заступник директора з наукової роботи,  
керівник групи лікування хронічного болю 
ДУ «Інститут нейрохірургії 
ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України», 
д-р мед. наук          Вадим Білошицький 

Отримувач  БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД 
РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙ МЕДИЦИНИ ”РІМОН” 

Код ЄДРПОУ 39581683 
№ рахунку 26009052730391  
Банк-отримувач ПАТ КБ “ПриватБанк” 
МФО 300711 
Призначення 
платежу  

Благодійна допомога на організацію конференції 


