
 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korraldaja: 

Eesti Lastearstide Selts 

info@elselts.ee 

 

Kongressi sekretariaat: 

Grete Mark 

Email: grete@publicon.ee 

Tel: +372 53 855 124 

Publicon konverentsid 

Väike-Turu 8, 51004 Tartu 

Tel: 740 4095 

  

31. mai - 1. juuni, 2019 

V Spa konverentsikeskus, Tartu 

EESTI LASTEARSTIDE SELTSI  

XXII KONGRESS 

mailto:info@elselts.ee
mailto:grete@publicon.ee


 

 

 

 

 

Hea koostööpartner 
 

Tahaksin tänada Teid varasema hea ja meeldiva koostöö eest.        

Eesti Lastearstide Seltsi (ELS) nimel on mul hea meel Teile teatada, et  30.05-01.06.2019 

toimub Tartus, V konverentsikeskuses (Riia 2) Eesti Lastearstide Seltsi XXII kongress.  

Iga 3 aasta tagant toimuvale Eesti lastearstide tähtsaimale foorumile ootame ligikaudu 250 

osavõtjat – lastearstid, perearstid, kellele lastega seotud küsimused on olulised ja 

südamelähedased.  

Heaks traditsiooniks on saanud, et kongressi avapäeval esinevad tunnustatud välislektorid 

erinevatest Euroopa riikidest. Kongressi teadusprogramm jätkub 31.05.19 ja 1.06.19 Eesti 

lastearstide ettekannetega, kus jagatakse teadmisi ja uusi kogemusi Eesti pediaatria 

aktuaalsetel teemadel.  

Kongressi raames toimub ravimifirmade näitus, mis annab firmadele hea võimaluse oma 

tooteid tutvustada. Sponsorpaketi tingimustega saate tutvuda antud sponsorite bukletis või 

kongressi veebileheküljel.   

Oleksime väga tänulikud kui saaksite toetada ELS XXII kongressi läbiviimist. 

 

 

Jätkuvat head koostööd soovides 

Ülle Einberg 

ELSi XXII kongressi president 

Eesti Lastearstide Selts 

 

 

 

  



 

KULDSPONSOR       4000 EUR 

 

NÄITUS  

• Näitusepind suurusega kuni 8 m2 (2 x 4m) V Spa konverentsikeskuse fuajees. 

 

REKLAAM  

• Leheküljesuurune reklaam programmi- ja abstraktiraamatu kaane siseküljel. 

• Logo programmi- ja abstraktiraamatu esikaanel.  

• Sponsori kodulehele lingitud logo kongressi kodulehel märkega “kuldsponsor”. 

• Reklaammaterjali võimalus osalejate kongressikotis. 

• Logo kongressi elektroonilises uudiskirjas.  

• Logo kongressi osalejate (v.a. sponsorid) nimesiltidel. 

• Logo kongressi kottidel. 

  

 ESINDAJAD  

• Neli kongressi passi, mis sisaldavad kongressist osavõttu, toitlustust 

kongressipäevade raames, jaotusmaterjalide komplekti, kutset kongressi 

avavastuvõtule ning pidulikule õhtusöögile.  

  

 

Kuldsponsori positsioon (ainult üks ettevõte) kinnitatakse first-come, first-served põhimõttel.  

Reklaami avaldamisel, näitusepinna väljapanekul ning jaotusmaterjalide komplekteerimisel 

peab toetajafirma lähtuma EV ravimiseadusest.   

 

Sponsorpaketi broneerimiseks palume registreerida end läbi veebivormi (LINK). 

 

  

https://els2019.publicon.ee/toetajad/sponsorite-registreerimisvorm/


 

HÕBESPONSOR       3000 EUR 

 

NÄITUS 

• Näitusepind suurusega kuni 6 m2 (2 x 3m) V Spa konverentsikeskuse fuajees. 

 

REKLAAM 

• Leheküljesuurune reklaam programmi- ja abstraktiraamatus 

• Logo programmi- ja abstraktiraamatu esikaanel. 

• Sponsori kodulehele lingitud logo kongressi kodulehel märkega “hõbesponsor”. 

• Reklaammaterjali võimalus osalejate kongressikotis 

• Logo kongressi elektroonilises uudiskirjas 

 

ESINDAJAD 

• Kolm kongressi passi, mis sisaldavad kongressist osavõttu, toitlustust 

kongressipäevade raames, jaotusmaterjalide komplekti, kutset kongressi 

avavastuvõtule ning pidulikule õhtusöögile. 

 

 

Reklaami avaldamisel, näitusepinna väljapanekul ning jaotusmaterjalide komplekteerimisel 

peab toetajafirma lähtuma EV ravimiseadusest.   

 

 

Sponsorpaketi broneerimiseks palume registreerida end läbi veebivormi (LINK). 

 

 

  

https://els2019.publicon.ee/toetajad/sponsorite-registreerimisvorm/


 

SPONSOR       2500 EUR 
2019. aasta ELSi toetajaliikmetele 2000 EUR 

Ühel päeval osalemise hind 1500 EUR 

 

NÄITUS  

• Näituselaud V Spa konverentsikeskuse fuajees.  

 REKLAAM  

• Logo programmi- ja abstraktiraamatus sponsorite lehel.  

• Sponsori kodulehele lingitud logo kongressi kodulehel märkega “sponsor”.  

 

ESINDAJAD  

• Kaks kongressi passi, mis sisaldavad kongressi sessioonidest osavõttu, toitlustust 

kongressipäevade raames, kutset kongressi avavastuvõtule ning pidulikule 

õhtusöögile.  

Üks jaotusmaterjalide komplekt ettevõtte kohta. 

  

 

Reklaami avaldamisel, näitusepinna väljapanekul ning jaotusmaterjalide komplekteerimisel 

peab toetajafirma lähtuma EV ravimiseadusest.   

 

Sponsorpaketi broneerimiseks palume registreerida end läbi veebivormi (LINK). 

 

 

 

Täiendavate küsimuste ja soovide osas ootab teie kontakti kongressi sekretariaat: 

Grete Mark 

Publicon konverentsid 

E-mail: grete@publicon.ee 

Telefon: +372 53 855 124 

  

https://els2019.publicon.ee/toetajad/sponsorite-registreerimisvorm/
mailto:grete@publicon.ee

