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Değerli Meslektaşlarımız,

20. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, 9-13 Mayıs 2018 tarihleri
arasında K.K.T.C, Bafra, Limak Antares Otel Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecektir. Her yıl artan
katılımcılarımızın, önerileri ve destekleri ile Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları alanındaki
önemli sorunları ve konuları güncelleyerek, sizlere bilimsel içeriği yanı sıra klinik pratiği de olan
kaliteli bir program hazırlanmıştır. Daha önceki yıllarda olduğu gibi sözlü ve poster bildirileriniz
jüriler tarafından değerlendirilerek ödüllendirilmeye devam edilecektir. Son 3 kongremizde
yaptığımız gibi derneğimiz tarafından genç meslektaşlarımızın bilgi ve donanımını artırmak amacı
ile bildiri sahibi asistanlarımıza kayıt konaklama ve ulaşım desteği verilecektir. Kontenjanların
belirlenmesinde azami fedakârlık derneğimizce yapılmakta olup, önceki yıl kongresindeki
programlara katılım ve devam oranları temel alınmaktadır.
Türk Tabipler Birliği tarafından kredilendirilecek olan kongremizin sizlerin katılımı ve
katkılarıyla her yönden doyurucu, ilginç, yararlı ve güzel bir kongre olacağına inanıyoruz

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Yunus Erdem
Kongre Başkanı

Prof. Dr. Şükrü Ulusoy
Kongre Sekreteri
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YÖNETİM KURULU
Onursal Başkanlar

:

Dr. Şali ÇAĞLAR
Dr. Oktay KARATAN
Dr. Enver HASANOĞLU
Dr. Çetin TURGAN

Başkan

:

Dr. Yunus ERDEM

Başkan Yardımcısı

:

Dr. Ülver DERİCİ

Genel Sekreter

:

Dr. Şükrü ULUSOY

Sayman

:

Dr. Mustafa ARICI

Üyeler

:

Dr. Şükrü SİNDEL

:

Dr. Şehsuvar ERTÜRK

:

Dr. Şule ŞENGÜL

GENEL BİLGİLER
Kongre Merkezi:

Limak Antares Otel, Bafra / K.K.T.C

Tarih:

9-13 MAYIS 2018

Toplantı Programı
08 Mayıs 2018
09 Mayıs 2018
10 Mayıs 2018
11 Mayıs 2018
12 Mayıs 2018
13 Mayıs 2018

Stant Kurulumu
Otele Giriş / Kayıt İşlemleri
Bilimsel Program/ Uydu Sempozyumu
Bilimsel Program / Uydu Sempozyumu
Bilimsel Program / Uydu Sempozyumu
Otelden Ayrılış

Bilimsel Program
Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği ‘’20. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları
Kongresi” için zengin bir bilimsel program hazırlamıştır.

20. ULUSAL HİPERTANSİYON ve BÖBREK HASTALIKLARI
KONGRESİ
09-13 Mayıs 2018 BAFRA, K.K.T.C

BİLİMSEL SEKRETERYA

Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları
Derneği
Konur Sok. No: 38/11
Kızılay - ANKARA
Tel : +90 312 417 31 25
Fax : +90 312 417 31 26
Web: www.turkhipertansiyon.org
E-mail: info@turkhipertansiyon.org

ORGANİZASYON SEKRETERYASI

GenX Kongre ve Organizasyon
İcadiye Cad. No: 3 34674
Kuzguncuk / Üsküdar / İSTANBUL
Tel: +90 216 310 11 00
Fax: +90 216 310 06 00
Web: www.genx.com.tr
E-mail: hipertansiyon@genx.com.tr
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KAYIT BEDELLERİ

26 Ocak 2018 Öncesi

26 Ocak 2018 Sonrası

Hekim

750 TL

850 TL

Refakatçi ve Firma
Temsilcisi

500 TL

600 TL

Kayıt ücretine dâhil olan hizmetler:
o

Bilimsel oturumlara katılım,

o

Kongre dokümanlarını kapsamaktadır.

Sadece refakatçi olan katılımcılar bilimsel oturumlara katılamayacak, bilimsel
Dokümanlardan faydalanamayacaktır.

Kayıt ücretlerine KDV ilave edilecektir.

KAYIT VE KONAKLAMA ÜCRETLERİNİN YATIRILACAĞI HESAP NUMARASI
GenX Kongre ve Organizasyon Hizmetleri
Banka
Şube Adı ve Kodu
Hesap No
Hesap Adı
IBAN (TL)

:Garanti Bankası
:Ahmediye – 740
: 9077533
: Geniks Kongre Org. Ve Tur. Hizm. Tic. LTD Sti
:TR98 0006 2000 7400 0006 298511
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KONAKLAMA BEDELLERİ

26 OCAK 2018 ÖNCESİ

OTEL
Tek kişilik Oda

Çift kişilik Odada Kişi başı

Limak Antares Otel 5*

3.740 TL

2.520 TL

Kaya Artemis Otel 5*

3.550 TL

2.400 TL

Yukarıda yer alan paket fiyatlara; 09 - 13 Mayıs 2018 tarihleri arasında 4 gece ultra her şey dahil
konseptinde konaklama dâhildir.
Tüm konaklama ücretleri, 26 Ocak 2018 tarihinden sonra %10 oranında artış ile revize
edilecektir.
Bu paketi alan katılımcılar, konakladıkları otelin ultra her şey dahil konsepti bünyesindeki tüm
hizmetlerden faydalanabilecektir.
Kongre bilimsel aktiviteleri süresince konaklama hizmetini kongre acentesinden almayan
katılımcıların ya da sponsorlarının, kongre otelleri Limak Antares ve Kaya Artemis Otel’ in “ultra
herşey dahil” konseptinde çalışması sebebiyle, otel tarafından talep edilen dış katılımcı bedeli
olan 1.600 TL + KDV ’lik ücreti ayrıca kongre acentesi hesabına yatırması gerekmektedir.
Fiyatlara KDV dâhil değildir.

KONAKLAMA İPTAL ŞARTLARI
Konaklama iptal talepleri GenX Kongre ve Organizasyon’a yazılı olarak bildirilmelidir.
1 Ocak 2018 tarihine kadar yapılan iptal taleplerinde banka masrafları kesildikten sonra iade
gerçekleştirilecektir.
1 Ocak 2018 'den sonra yapılacak iptallerde herhangi bir iade yapılmayacaktır.
En geç 1 Mayıs 2018 tarihine kadar isim değişikliği yapılabilecektir. Bu tarihten sonra yapılacak
değişiklikler ile ilgili Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği ve GenX Kongre ve
Organizasyon sorumluluk kabul etmemektedir.
Tüm iadeler kongre sonrasında gerçekleştirilecektir.

TRANSFER
Havalimanı – Otel arası 9 Mayıs tarihinde geliş ve 13 Mayıs tarihinde dönüş olarak gerçekleşecek
toplu transfer ücreti kişi başı çift yön 380 TL’dir.
Bu tarihler dışında talep edilecek transferler için kişi başı tek yön 380 TL olarak
fiyatlandırılacaktır.
Özel transfer taleplerinizi GenX ile bağlantıya geçebilirsiniz.
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KONGRE MERKEZİ ve YAN KONAKLAMA OTELLERİ
LİMAK ANTARES OTEL 5*
Kongre Merkezi

KAYA ARTEMİS OTEL 5*
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BASILI MALZEME SPONSORLUKLARI
ANA DUYURULAR

50.000 TL + KDV

 1. Duyuru (A5 – 8 Sayfa) Basım + Postalama
 2. Duyuru (A4 – 16 Sayfa) Basım + Postalama
 Poster (50X70cm) Basım + Postalama

BASILILAR

55.000 TL + KDV

 Yaka Kartı + Kılıfı + Boyun Askısı
 Cep Programı
 Sertifika + Sertifika Kabı

E-KİTAP

(2000 adet)
(2000 adet)
(500 adet)

(1500 adet)
(1500 adet)
(1500 adet)

95.000 TL + KDV

 Bildiri Özet E-Kitap
(1500 adet)
o Kongre bildiri kitapçığı 2 GB’lık taşınabilir bellekler içerisinde katılımcılara takdim
edilecektir. Taşınabilir belleklerin üst kısmına firma logosu, boyunluklarına da firma
veya ürün logosu renkli olarak basılacaktır.

ÇANTA

55.000 TL + KDV

 Çanta + Bloknot + Kalem
(1500 adet)
o Sponsor olacak firma paket dışında çanta seçimi yapmak isterse yönetim kurulunun onay
vereceği örnek çanta ile firma kendisi de üretim yaptırabilir.
 Basılı malzeme başlığındaki sponsorluklar firmaların katkı payları göz önüne alınarak düzenleme
kurulu tarafından belirlenen firmaya verilecektir.
 Basılı malzemelerin adet veya sayfa sayısı, kâğıt gramaj gibi özelliklerindeki değişiklikler fiyatlara
yansıyacaktır.

STAND SPONSORLUĞU

10.000 TL + KDV

 Stant alanlarının dağılımı yapılırken, firmaların kongre ile ilgili yapmış olduğu sponsorluklar
dikkate alınacak ve bu firmalara stant yeri seçiminde öncelik verilecektir.
 Firmalar stant alanı taleplerini yazılı olarak GenX Turizm’e iletecektir. Bu talepler doğrultusunda,
kongre düzenleme kurulunun belirleyeceği bir tarihte firmalara stant yeri dağılımı yapılacaktır.
 1 birim stant 3 metre genişlik, 2 metre derinlik olarak toplam 6 m2’dir.
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UYDU SEMPOZYUM SPONSORLUĞU

25.000 TL + KDV

 10-11-12 Mayıs tarihlerinde bilimsel programda yer alan saatler arasında kongre düzenleme
kurulunun onay verdiği saat aralıklarında gerçekleştirilecektir.
 Uydu Sempozyum süresi 1 saattir.
 Firmalar program kitabında önceden kararlaştırılan gün ve saatler içerisinde yapacakları uydu
sempozyumu ile ilgili konu/ konuşmacı/ oturum başkanı gibi detayları bildirirler.
 Uydu sempozyum programı davetiye olarak kongre çantası içine konulabilir. Firmalar
sempozyum başlamadan önce salonun önünde promosyon malzeme ve/veya yiyecek-içecek
dağıtabilirler. Yiyecek-içecek servisleri sadece GenX Kongre ve Organizasyon tarafından
verilecektir.
 Toplantı süresince firma ilgili salonda markalama hakkına sahiptir.
 Uydu sempozyum salonları için yönlendirme yalnızca kongre organizasyonu tarafından
yapılabilir.

UZMANLARLA BULUŞMA SPONSORLUĞU

15.000 TL + KDV

 Kongre süresince 4 adet ‘’Uzmanlarla Buluşma’’ toplantısı planlanmıştır.

SUNUM KONTROL MERKEZİ SPONSORLUĞU

35.000 TL + KDV

 Kongre merkezinde sunumların hazırlandığı ve sunumların kontrol edildiği merkezde sponsor
olacak firmanın isim ve logoları ile hazırlanacak sunum kontrol ve hazırlama merkezi bilimsel
program süresince kullanılacaktır.
 Sunum Kontrol Merkezi Sponsorluğunun kapsadıkları;
o Merkezde firma talebine bağlı olarak masa bayrakları, ürün reklamlı Mouse pad
kullanımı.
o Yönlendirmelerde firma veya ürün logosu
o Bilgisayarlar ve yazıcılar
o Teknik personel
o Sürekli çay, kahve ikramı

YÖNLENDİRME SPONSORLUĞU

55.000 TL + KDV

 Tüm toplantı yönlendirmelerinde ve poster panoları üzerinde firma logosu bulunacak ve poster
alanına bayrak, flama vb. reklam ürünleri asma imkânı olacaktır.

ARAÇ GİYDİRME SPONSORLUĞU

35.000 TL + KDV

 Kongre merkezi ile yan konaklama otelleri arasında kullanılacak servis araçlarında sponsor firma
logosu yer alacaktır.
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TEKNOLOJİ PAKETİ SPONSORLUĞU
WIRELESS İNTERNET ERİŞİMİ / ACCES POINT

90.000 TL + KDV
27.750 TL + KDV

 Tüm kongre merkezinde minimum 3 Mbit internet bağlantısı
 Bağlantı ekranı uygulaması (Explorer ana ekran)
 Kullanıcı istatistiği tutulması

INTERNET CAFE

27.750 TL + KDV

 10 Adet bilgisayar
 Network
 4 Günlük internet erişimi

INTERAKTİF CD

22.500 TL + KDV

 1500 adet hazırlanacaktır.
 Kongre boyunca oturumlar görüntülü olarak kaydedilip konuşmacıların sunumlarıyla beraber
görüntülü olarak kaydedilecektir.
 CD kabı sponsor firma logolu olacaktır.

WEB CAST UYGULAMA

30.000 TL + KDV

 Ana salondan yapılacak sunumların web cast yoluyla yayınlanması

KONGRE WEB SAYFASI SPONSORLUĞU

15.000 TL + KDV

 Kongre web sayfasına sponsor olacak firmaya web sayfasında reklam ve kendi web sayfalarına
geçiş için link imkanı sağlanacaktır.
 Web sayfası bildiri kabul edilebilir tarzda düzenlenecektir.

POSTER ALANI REKLAM SPONSORLUĞU

15.000 TL + KDV

 Tüm poster panoları üzerinde firma logosu bulunacak ve poster alanına bayrak, flama vb. reklam
ürünlerini asma imkânı olacaktır.

SU SEBİLİ SPONSORLUĞU

5.500 TL + KDV

 Kongre merkezinin uygun yerlerine yerleştirilecek olup, dış kısımlar sponsor firmaya özel tasarım
ile giydirilecektir.
 3 gün boyunca limitsiz su servisi yapılacaktır.
 Sponsorluk 1 adet su sebilini kapsamaktadır.
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KONGRE GAZETESİ SPONSORLUĞU

22.500 TL + KDV






Gazeteye ait sponsorluk paketinin alınması halinde gazeteye başka firma reklamı alınmayacaktır.
Kongre gazetesi bant reklam bedeli 7.500 TL + KDV’ dir.
Hazırlanacak olan kongre gazetesi tüm katılımcıların odalarına bırakılacaktır.
Gazete içeriği olarak bilimsel programda yer alan dikkat çekici gelişmeler, aktiviteler gibi konular
yer alacaktır.
 Sponsor firmaya tanıtıcı yazı, reklam, logo banner ile tüm katılımcılara ulaşma imkanı sağlar.

CEP TELEFONU ŞARJ ÜNİTESİ SPONSORLUĞU

30.000 TL + KDV

 9-13 Mayıs tarihleri arasında kayıt masasının yanında ve stant alanında kurulacaktır. En az 20 cep
telefonu için hizmet verecek ve katılımcıların kongre sırasında telefon pillerini şarj etmelerini
sağlayacaktır. Desk üzerinde sponsor firma / ürün logosu yer alacaktır.

HAVAALANI KARŞILAMA PAKET SPONSORLUĞU

30.000 TL + KDV

 Katılımcılara havaalanında verilmek üzere karşılama paketi hazırlanacaktır. Kongre görseli ile
hazırlanmış paketler içerisinde, kongreyle ilgili genel bilgilerin yer aldığı bir dosya yer alacaktır.
Ayrıca sponsor firmanın ürün/firma tanıtım broşürleri de karşılama paketi içerisinde yer
alacaktır.
 Karşılama paketi üzerinde sponsor / firma ürün logosu yer alacaktır.

PLAZMA SPONSORLUĞU

55.000 TL + KDV

 Kongre süresince 4 adet plazmada sponsor firma tarafından hazırlanacak olan içerik
gösterilecektir.

ODA ANAHTAR KABI SPONSORLUĞU

37.000 TL + KDV

 Tüm otellerde oda kartı kabının üzerinde sponsor firmanın ürün veya firma logosu yer alacaktır.
 Tüm konaklama otellerinde katılımcıların odalarına dağıtılacaktır.
 Sponsor firmanın ürün / firma logosu yer alacaktır.

KAHVE MOLASI SPONSORLUĞU

37.000 TL + KDV

 10-11-12 Mayıs tarihlerinde günde 2 kez kurabiyeli çay-kahve molası verilecektir.
 Sponsor firmaya çay-kahve molasının servis edildiği alanlarda bistro masalara bayrak, flama vb
görsel sergileme imkânı verilecektir.
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AÇILIŞ KOKTEYLİ KATKI PAYI SPONSORLUĞU

55.000 TL + KDV

 Prolounge tarzda limitsiz içkili olarak, 800 kişi garantili hizmet sunulacaktır.
 Dernek ve firma logosu ortak kullanılacak olup, açılış gecesine katkı payı olarak verilecektir.
 Süsleme ve müzik organizasyonu sponsorluk ücretine dâhildir.

GALA YEMEĞİ KATKI PAYI SPONSORLUĞU

75.000 TL + KDV

 Oturmalı düzende limitsiz içkili set menü olarak servis edilecektir.
 Dernek – firma logosu ortak kullanılacak olup gala gecesine katkı payı olarak verilecektir.
 Süsleme ve müzik hizmetleri sponsorluk ücretine dâhildir.

FUTBOL TURNUVASI SPONSORLUĞU

75.000 TL + KDV

 Dernek – firma logosu ortak kullanılacak olup turnuvadaki görsellerde kullanılacaktır.
 Kupa ve madalyalar sponsorluk ücretine dâhildir.
 Takım formaları sponsorluk ücretine dâhil değildir.

YARIŞMA SPONSORLUĞU

GÜNLÜK 15.000 TL + KDV

 10-11 Mayıs tarihlerinde bilimsel programda yer alan saatler arasında günde 1 kere olmak üzere
kongre düzenleme kurulunun onay verdiği saat aralıklarında gerçekleştirilecektir.
 Bilimsel yarışma süresi maximum 30 dakikadır.
 Bilimsel yarışma davetiye olarak kongre çantası içine konulabilir. Firmalar yarışma başlamadan
önce salonun önünde promosyon malzeme ve/veya yiyecek-içecek dağıtabilirler
 Yarışma süresince firma ilgili salonda markalama hakkına sahiptir.
 Toplantı isim, görsel çalışmaları için GenX ile irtibata geçiniz. Bu çalışmalar ayrıca
bütçelendirilecektir.

20. ULUSAL HİPERTANSİYON ve BÖBREK HASTALIKLARI
KONGRESİ
09-13 Mayıs 2018 BAFRA, K.K.T.C

THBHD KONGRE SPONSORLUK KURALLARI
 Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği tarafından her yıl düzenlenmekte olan ve 2018
yılında 20. si düzenlenen ULUSAL HİPERTANSİYON ve BÖBREK HASTALIKLARI KONGRESİ ile ilgili
stant / uydu ve diğer servisler için kuralları ve ücretleri içeren sponsor bilgilendirme mektubu, tüm
firma temsilcilerine gönderilecektir.
 Mektup tarihinden itibaren 15 gün içerisinde firmalardan yanıt vermeleri istenir ve bu yanıtlar
dernek merkezinde toplanır. Yönetim kurulu, firmaların üstlenecekleri aktiviteleri talepleri
doğrultusunda belirler
 Belirlenen aktiviteler için firmalara bilgi ve bütçe iletilir. Yazılı teyitleri istenir. Herhangi bir aktivite
için yazılı teyit veren firma, o aktiviteyi gerçekleştirmese dahi ücretini ödemekle yükümlüdür.
Ödemenin yapılmamış olması durumunda bir sonraki yıl aktiviteleri kısıtlanacaktır.

STANT ALANI GENEL BİLGİLER
MALZEME GÖNDERİMİ
 Malzemeleriniz kapalı koli olarak teslim alınacak ve aynı şekilde kapalı koli olarak tarafınıza
teslim edileceği için içeriğindeki malzemenin güvenliğinden meydana gelebilecek olan kayıp,
zarar ve çalıntı olaylarından Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği ve GenX Kongre
Organizasyon sorumlu değildir.
 Firmalar tarafından kongrede dağıtılacak tüm malzemeler 8 Mayıs 2018 tarihinde Kongre
Merkezinde olacak şekilde gönderilmelidir. Malzemelerinizi bu tarihten önce göndermeyiniz.

ÜCRETSİZ SERVİSLER
 Stant alanlarında görevli olan personel 08:00 – 19:00 saatleri arasında tüm sorularınıza cevap
vermeye hazır olacaktır.
 İstenildiği takdirde kurulacak olan her 6 metrekarelik standınız için tarafınıza bir adet masa ve
her masa için 2 sandalye temin edilecektir.

ÜCRETLİ SERVİSLER
 Talep edilecek tüm yiyecek-içecek, ikram ve diğer hizmetler GenX Kongre ve Organizasyon
tarafından karşılanacaktır. 8 Mayıs 2018 tarihine kadar organizasyon acentesi ile bağlantıya
geçilmelidir.
 Olası stant hostesi talepleri
 Teknik ekipman
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STANT KURALLARI
 Stant alanı, LIMAK ANTARES Kongre Merkezi içinde yer alacaktır.
 Stant ücreti her birim için 10.000 TL + KDV’ dir. (1 birim 3x2m olup 6 m2’dir.)
 Kongreye en fazla katkıda bulunan firmaların yer seçimi yapmasının ardından stant ücretinin GenX
Kongre ve Organizasyon hesaplarına yatırılış tarih sırasına göredir.
 Seçim sırası gelen firmalara dolu yerler isimsiz olarak kapatılmış bir plan gönderilecektir. Stratejik
olarak belirli bir firmanın yanında yer almak istemeyen stant seçenler bunu belirtmek
durumundadır. Bu taleplere organizasyon komitesi olabildiğince yanıt verecektir.
 Kongrede stant açan firmaların isimleri program kitabında alfabetik olarak yer alacaktır.
 Tüm stant alanları belirtilecek zaman çizelgesine uygun olarak kurulmalı ve sökülmelidir. Bu
saatler dışında herhangi bir malzeme taşınması ve kurulum işlemine izin verilmeyecektir.
 Stantlar kurulduktan sonra, stantlara ait malzemelerin stantların arkasına konulmamasını rica
ederiz. Stant malzemeleri ve diğer malzemeler organizasyon acentesi tarafından firmalara tahsis
edilecek olan depolarda saklanacaktır.
 Tüm firma temsilcileri, stant alanları açılmadan 1 saat öncesinde stant alanlarına girebilirler. Tüm
stant görevlileri ve firma temsilcilerinin, yaka kartlarını takmaları zorunludur. Hiçbir firma
temsilcisi veya stant görevlisi, yaka kartını takmadan stant alanlarına giremeyecektir. Stant
alanları açılış saatlerinden önce, kongre katılımcıları stant alanlarına alınmayacaktır.
 Lütfen gönderilen tüm malzemelerin üzerine, toplam gönderilen koli âdetini, firma ve kongrenin
isminin yazılmasını sağlayınız. Kongre merkezine ulaşan tüm malzemeler, organizasyon acentesi
tarafından, firmanıza tahsis edilen depo içerisindeki alanlara yerleştirilecektir.
 Kongre çantalarının içerisine konulacak olan; davetiye, broşür, kalem, bloknot vb. malzeme
listeleri en geç 13 Nisan 2018 tarihine kadar tarafımıza bildirilecektir. Çanta içerisine konulacak
malzemelerin teslimi ise belirtilen adrese en geç 8 Mayıs 2017 tarihine kadar yapılmalıdır. Bu
tarihte tarafımıza ulaştırılmayan malzemeler, çanta içerisinde yer alamayacaktır.
 Uydu sempozyumu düzenleyen firmaların sempozyum öncesi ve sonrasında dağıtacağı
promosyon malzemelerinin adet ve özellik bilgilerini yine belirtilen tarihe kadar tarafımıza
göndermesini rica ederiz. İlgili malzemeler 8 Mayıs 2017 tarihinde saat 10:00' a kadar kongre
merkezinde olacak şekilde gönderilmelidir. Tarafımıza bildirilmeyen malzemelerin dağıtımına
izin verilmeyecektir.
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 Her stant için, elektrik bağlantısı sağlanacaktır. Ayrıca talep edilmesi durumunda tarafımızdan 1
masa ve 2 sandalye tahsis edilecektir.
 Alan içerisinde ilgiyi arttırmak için yapılan aktiviteler; katılımcılara promosyonel malzeme
dağıtmak, kültürel aktivite düzenlemek, yiyecek-içecek dağıtmak çevre stantları ve katılımcıları
rahatsız etmeyecek boyutta olmalıdır.
 Diğer stantları rahatsız edici ve kongrenin genel aktivitelerine katılımı engelleyici (çok ünlü bir
sanatçıyı toplantı saatinde misafir etmek, toplantılarla aynı anda çekiliş yapmak, kongre ana
aktiviteleri ile çakışacak şekilde aktivite düzenlemek v. b.) girişimler yapılmamalıdır. Sosyal
aktiviteler kongre bütünlüğünü bozmayacak şekilde, bilimsel oturumlara ara verildiğinde
yapılmalıdır.
 Stant alanında tanıtım için görüntü aletleri kullanılabilir. Ancak seslerinin diğer stantları ve genel
stant alanındaki akışı ve düzeni etkilemeyecek düzeyde olmasını rica ederiz.
 Stant alanında stantlarda kurulan ses sistemlerinde, ses veya müzik seviyesi 40 desibeli
aşmayacaktır. Ses seviyesi ölçüm yapılarak denetlenecektir.
 Stant alanı için de yönlendirme kongre organizasyonu tarafından yapılacaktır.
 Stant alanı planında her firmanın adı ve yeri belirtilecektir. Bu plan stant alanı girişinde yer
alacaktır. Ayrıca cep programında bu bilgiler yer alacaktır.
 Stant alanında görev alacak firma yetkilileri kendilerine ayrılan stant alanı dışında hiçbir tanıtım
etkinliğinde bulunamazlar. Firma veya ürünü tanıtan ve anımsatan işaretlerle dolaşamazlar.
 Stantlarda dağıtılacak tanıtım materyalleri yasalara ve Sağlık Bakanlığı’nın ilgili yönetmeliklerine
uygun olmalıdır. Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği ve GenX Kongre ve
Organizasyon bu konuda hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.
 Yukarıda belirtilen kuralların ve onaylanan stant aktivitelerinin dışında, her türlü etkinliğe karşı,
THBHD Yönetim Kurulu'nun gerekli tüm önlemleri (stant kapatma, bir sonraki yıl kongrede
aktiviteleri kısıtlama vb.) uygulama hakkı vardır.
 Stant alanının veya ticari poster panoların dışında şirket veya ürünün tanıtımının herhangi bir
şekilde yapılmamasını rica ederiz.
 Stant alanının açık olduğu saatlerde standınızda firma yetkililerinin bulunması zorunludur.
 Tüm stantlar belirtilecek saatte hazırlıklarını tamamlamak durumundadır. Stant alanının genel
düzeni açısından bu saatlerin dışına çıkılmamasını rica ederiz.
 Tüm stantlar belirtilecek saatte stantlarını toplamak durumundadır. Stant alanının genel düzeni
açısından bu saatlerin dışına çıkılmamasını rica ederiz.

20. ULUSAL HİPERTANSİYON ve BÖBREK HASTALIKLARI
KONGRESİ
09-13 Mayıs 2018 BAFRA, K.K.T.C
 Stant alanınız ve malzemeleriniz ile ilgili meydana gelebilecek olan kayıp, zarar, çalı olaylarında
Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği, GenX Kongre ve Organizasyon veya Limak
Antares Otel sorumluluk kabul etmez.
 Hazırlanmış planda verilmiş olan mekân ve ölçüler dışına çıkılmamasını rica ederiz. Böyle bir
durumla karşılaşılması halinde stant alanın sökülerek tekrar monte edilmesi durumu ortaya
çıkacaktır.
 Kongre Merkezi duvarlarına GenX Kongre ve Organizasyon yetkilileri ile görüşmeden herhangi bir
şey asılmaması, yapıştırılmaması veya çakılmamasını rica ederiz.
 Kongre Merkezine herhangi bir şekilde verilecek olan maddi zarar, tespiti yapıldıktan sonra yapan
firma tarafından kongre merkezine ödenir.
 Stant aktivite ve ikramları, sanatçı, salon dekorasyonları tarafınızdan gelecek olan istekler
doğrultusunda ayrıca fiyatlandırılacaktır.
 Kullanılacak olan döviz kuru ödemenin yapıldığı günkü Merkez Bankası efektif döviz satış kurudur.
 Tüm kongre ücretlerinin tamamının en geç 8 Mayıs 2018 tarihine kadar gerekli hesaplara
yatırılması ve dekontların GenX Kongre ve Organizasyon’ a fakslanması gerekmektedir.
Organizasyon esnasında doğabilecek olan bakiyeler operasyon başlangıç tarihi itibarı ile en geç 15
günde kapatılmalıdır.
 Yukarıda belirtilmiş olan fiyatlara KDV ilave edilecektir.
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