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Ziua Mondiala a Sanatatii
Despre
Începând din anul 1950, în fiecare an, pe data de 7 aprilie, în întreaga lume se celebrează ZIUA MONDIALĂ A SĂNĂTĂŢII.
Cu această ocazie, Organizaţia Mondială a Sănătăţii, aduce în atenţia opiniei publice mondiale câte o temă de dezbatere,
considerată o problemă de sănătate publică prioritară la acel moment.
Scopul Zilei Mondiale a Sănătăţii este de a atrage atenţia la nivel global asupra unei anumite teme de sănătate şi asupra unei
zone prioritare de care să se ocupe OMS. În prezent, organizaţia are 193 state componente, România fiind membră încă de
la înfiinţare. Această zi este folosită ca un punct de popularizare pentru programe sau proiecte de lungă durată ale OMS.
Astfel, în fiecare an, se alege o temă reprezentativă cu privire la sănătatea publică la nivel mondial:
1995 – Eradicarea Poliomielitei
1996 – Oraşe mai curate pentru o viaţă mai bună
1997 – Emergenţa: Bolile Infecţioase
1998 – Maternitate în siguranţă
1999 – Îmbătrânirea activă face diferenţa
2000 – Siguranţa sângelui începe cu mine
2001 – Sănătatea mentală - Stop Excluderii
2002 – Mişcare pentru sănătate
2003 – Dă formă viitorului vieţii
2004 – Siguranţa circulaţiei
2005 – Fiecare mama şi fiecare copil contează
2006 – Împreună pentru sănătate
2007 – Mediu sănătos pentru copii
2008 – Protejând sănătatea de încalzirea globală
2009 – Salvăm vieţi. Pregătim spitalele pentru situaţii de urgenţă
2010 – Urbanizarea: o provocare pentru sanatatea publică
2011 – Rezistența la antimicrobiene
2012 – Sanatatea si imbatranirea

Ziua Mondiala a Sanatatii

Sanatatea si imbatranirea populatiei

“Stare de sănătate bună adauga VIATA anilor"
sanatatea si imbatranirea populatiei

TEMA
2012
factorii determinanţi

Good health adds LIFE to years
obiective
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1 SANATATE,

NUTRITIE si SPORT

Plan

Tarife

2 SANATATE,

SERVICII MEDICALE
5|6|7 aprilie 2012

2|3|4 aprilie 2012
Evenimentul SANATATE + NUTRITIE +SPORT, organizat cu ocazia
Zilei Mondiale a Sanatatii isi propune sa informeze vizitatorii despre
ce inseamna alimentatia corecta, sanatoasa, metodele cele mai bune
pentru controlul greutatii, pentru mentinerea sanatarii, pentru a fi in
forma perfecta in fiecare zi, pe intreg parcursul vietii, pentru a fi
sanatosi si frumosi.
Se vor regasi de la ceaiuri, plasturi si pastille pentru slabit, servicii
medicale, saloane de infrumusetare, produse pentru ingrijire
personala, wellness si spa, fitness , articole sportive, aparate si
echipamente pentru slabit, suplimente nutritive , cabinete de nutritie,
pana la cabinete de masaj si fizioterapie.

Expozanti
Produse si tratamente pentru slabit;
Produse si tratamente anti aging;
Produse dietetice
Produse cosmetice si naturiste;
Terapii alternative
Produse ingrijire corporala
Aparatura pentru slabit;
Saline
Centre de nutritie
Centre wellness & Sp;
Centre de remodelare corporala;
Cabinete de masaj de masaj.
Centre de fitness aerobic, pilates, tae-boe;
Saloane de infrumusetare;
Centru de chirurgie estetica;
Clinici stomatologice
Clinici medicale si farmacii

Promovare

"Stare de sănătate bună adauga viata anilor".
Evenimentul SANATATE +SERVICII MEDICALE pune accentul pe starea
de sanatate buna pe tot parcursul vieţii , imbătrânirea privind pe fiecare
dintre noi indiferent de varsta, sex sau statut social. Depistarea precoce a
bolii, precum si prevenirea şi îngrijirea sunt subiectele tratate in cadrul
acestui eveniment.
Piata serviciilor medicale si farmaceutice s-a diversificat foarte mult in
ultima perioada, oferind servicii de calitate cu un standard ridicat, in special
in mediul privat.
Evenimentul este directionat pe acest sector de servicii medicale, oferind
un cadru adecvat clinicilor, unitatilor medicale, distribuitorilor de produse
farmaceutice, companiilor care ofera asigurari medicale.

Expozanti
Cabinete si centre medicale ;
Cabinete stomatologice;
Cabinete psihologice;
Centre de tratament;
Servicii medicale la domiciliu;
Servicii de ambulanta private;
Camine private;
Farmacia si lanturi farmaceutice;
Aparatura, echipamente si dispozitive medicale pentru acasa;
Banci celule stem; Importatori si producatori suplimente nutritive;
Centre gimnastica medicala;
Banci si societati de asigurari medicale si de viata;
Centre de prevenire si tratare a diabetului;
Cabinete de nutritie; Asociatii medicale si psihologice;
Asociatii si fundatii din domeniul sanatatii
Publicatii de specialitate
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Pachet PARTENER
standuri 12 mp:
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SPONSOR

Pachet SPONSOR
CENTRUL VECHI

SPITALUL COLTEA
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Pachete si discounturi/ eveniment
Pachet

Pachet

Pachet

Pachet

Pachet

BASIC

CLASIC

PREMIUM

PARTENER

SPONSOR

600€ +tva

1050€ +tva

1500€ +tva

400€ +tva

300€ +tva
* stand 4mp
* pazie cu numele companiei
* ½ pagina brosura
* mocheta
* panouri
* 1 masa
* 2 scaune
* cos de gunoi

* stand 6mp
* pazie cu numele companiei
* ½ pagina brosura
* mocheta
* panouri
* 1 masa
* 2 scaune
* 1 infodesk
* 1 scaun infodesk
* cos de gunoi

* stand 9 mp
* pazie cu numele companiei
* ½ pagina brosura
* ½ pagina personalizata
brosura
* mocheta
* panouri
* 1 masa
* 3 scaune
* 1 infodesk
* 1 scaun infodesk
* cos de gunoi

-50% discount la al 2-lea
pachet contractat

* stand 12 mp
* pazie cu numele companiei
* ½ pagina brosura
* 1 pagina personalizata
brosura
* mocheta
* panouri
* 1 masa
* 4 scaune
* 2 infodesk-uri
* 2 scaune infodesk
* cos de gunoi
* logo afis
* logo banner
* logo website ev
* comunicate presa
* 1 Roll-up
* 1 print Roll-up
afisaj ecrane led pasaj
( 244 aparitii/zi )

* stand sponsor 12 mp
* pazie cu numele
companie
* ½ pagina brosura
* 1 pagina personalizata brosura
* mocheta
* inscriptionare
* panouri
stalp pasaj
* 1 masa
(banner inclus)!
* 4 scaune
* 2 infodesk-uri
* 2 scaune infodesk
* cos de gunoi
* 1 Roll-up locatie
* print Roll-up
* logo afis
* logo banner
* logo site eveniment
* comunicate presa
* afisaj ecrane led pasaj
( 244 aparitii/zi )
* sampling
* 5000 fly-ere ( 1/3 A4)
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Servicii suplimentare

Hostess

40Euro/zi
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Promovare
- bannere intrare Pasajul Universitatii;
- roll-up-uri locatie;
- reclama ecrane led locatie;
- flyere;
- afise;
- advertoriale si reclame presa scrisa
- bannere si articole online:

CONTACT:
office@pikaso.ro
www.pikaso.ro
Manager de proiect - Marius Clain
0728 484 544

