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Przewodniczący Komitetu Naukowego
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ekspert w dziedzinie opieki paliatywnej, lider opinii 
w zakresie nowoczesnej opieki nad pacjentem

paliatywnym, specjalista pielęgniarstwa opieki paliatywnej,
psychoonkolog, członek Rady Fundacji Warszawskie

Hospicjum dla Dzieci, Przewodniczący Rady Ekspertów 
 Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali, Prezes Polskiego

Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych 
i Intensywnej Opieki



23 września 2022 r. w Centrum Dydaktycznym WUM
w Warszawie, ul. Trojdena 2A 

Ogólnopolska Konferencja Opieki Paliatywnej

www.odchodzicbezbolu.pl

wykłady najlepszych ekspertów w dziedzinie medycyny 
paliatywnej - konsultanci krajowi i wojewódzcy 

350 uczestników - specjaliści medyczni
zainteresowani tematem leczenia bólu oraz
nowoczesnej opieki nad pacjentem paliatywnym 



Wiodące tematy konferencji 

 

Farmakoterapia bólu w medycynie paliatywnej 

Nowoczesne metody leczenia ran u pacjentów terminalnych - odleżyny,
owrzodzenia nowotworowe

 
Standardy postępowania w terapiach medycznych u pacjentów u kresu życia

Kannabinoidy i opioidy w medycynie paliatywnej
 
 

Opieka paliatywna nad pacjentem onkologicznym 

Wpływ niewydolności nerek i wątroby na działanie leków stosowanych 
w medycynie paliatywnej

Żywienie pacjentów hospicyjnych

www.odchodzicbezbolu.pl
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Weź udział w wydarzeniu



 

Stoisko wystawcy: priorytet w wyborze miejsca stoiska wystawienniczego. Przestrzeń na stoisko o wymiarach 8 m2 
Wykład sponsorowany: 3 wykłady 15-minutowe  
Warsztaty: możliwość organizacji 30-minutowych warsztatów
Udział w konferencji: bezpłatny udział w konferencji 2 przedstawicieli firmy bez zakwaterowania
Reklama firmy:

Złoty Sponsor

www.odchodzicbezbolu.pl*Kwota netto.

zamieszczenie logo we wszystkich ogłoszeniach reklamujących konferencję
logo Sponsora na stronie internetowej konferencji z adnotacją „Złoty Sponsor Konferencji”
oraz link do strony Sponsora
3 wpisy sponsorowane na wydarzeniu na Facebooku 
podziękowania dla Sponsora podczas ceremonii otwarcia i zamknięcia konferencji
ekspozycja rollupu reklamowego firmy w sali konferencyjnej
ekspozycja rollupu lub planszy reklamowej przed salą konferencyjną 
ekspozycja rollupu reklamowego przy recepcji konferencji
możliwość prezentacji materiałów promocyjnych w recepcji konferencji 
zamieszczenie logo na teczkach konferencyjnych, smyczach, identyfikatorach, rollupie
konferencji
zamieszczenie materiałów firmy w teczkach konferencyjnych



Srebrny Sponsor

www.odchodzicbezbolu.pl

Stoisko wystawcy: przestrzeń na stoisko o wymiarach 6 m2
Wykład sponsorowany: 2 wykłady 15-minutowe 
Warsztaty: możliwość organizacji 30-minutowych warsztatów
Udział w konferencji: bezpłatny udział w konferencji 2 przedstawicieli firmy bez zakwaterowania
Reklama firmy:

zamieszczenie logo we wszystkich ogłoszeniach reklamujących konferencję
logo Sponsora na stronie internetowej konferencji z tytułem „Srebrny Sponsor Konferencji”
oraz link do strony Sponsora
1 wpis sponsorowany na wydarzeniu na Facebooku 
ekspozycja rollupu reklamowego firmy w sali konferencyjnej
możliwość prezentacji materiałów promocyjnych w recepcji konferencji 
zamieszczenie logo na teczkach konferencyjnych, smyczach, identyfikatorach, rollupie
konferencji
zamieszczenie materiałów firmy w teczkach konferencyjnych

*Kwota netto.



Brązowy Sponsor

www.odchodzicbezbolu.pl

Stoisko wystawcy: przestrzeń na stoisko o wymiarach 4 m2
Wykład sponsorowany: 1 wykład 15-minutowy
Udział w konferencji: bezpłatny udział w konferencji 2 przedstawicieli firmy bez
zakwaterowania
Reklama firmy:

 zamieszczenie logo we wszystkich ogłoszeniach reklamujących konferencję
logo Sponsora na stronie internetowej konferencji z tytułem „Brązowy Sponsor
Konferencji” oraz link do strony Sponsora
ekspozycja rollupu reklamowego firmy w sali konferencyjnej
zamieszczenie materiałów firmy w teczkach konferencyjnych

*Kwota netto.



Rozmiar stoiska Cena netto

2 m x 2 m 5000 zł

3 m x 2 m 6500 zł 

4 m x 2 m 8000 zł 

Wystawca

www.odchodzicbezbolu.pl

W cenie stoiska: 
stolik, dwa krzesła, udział 2 przedstawicieli firmy 

 



Świadczenie Cena netto 

Wykład sponsorowany (15 minut) 3500 zł 

Warsztaty (30 minut) 6000 zł 

Zamieszczenie materiałów reklamowych w teczkach uczestników 1500 zł

Reklama na stronie konferencji do 1000 znaków ze spacjami 1500 zł

Wpis sponsorowany na fanpage'u FB Vicommi Media oraz na wydarzeniu
na Facebooku 1000 zł 

Mailing do uczestników konferencji 4500 zł

Ekspozycja rollupu firmy w sali konferencyjnej lub przy recepcji 1000 zł

Cennik



 do 31 maja 2022 r. Do 15 września 2022 r.

Pielęgniarki 279 zł 379 zł

Lekarze 379 zł 479 zł

Przedstawiciele
medyczni 379 zł 479 zł

Cennik uczestnictwa w konferencji

www.odchodzicbezbolu.plPodane ceny są cenami brutto.



Chętnie wesprzemy Państwa w promocji Państwa produktów. 

Zapraszamy do kontaktu! 

www.odchodzicbezbolu.pl

+48 691 142 823
kamil.piotrowski@vicommi.pl 

Kamil Piotrowski
Koordynator wydarzenia


