
საქართველოს მეცნიერთა და სპეციალისტთა ასოციაციის 

მედიცინის დეპარტამენტი 
თბილისი                                                                                                                                                                                                                     ტელ.:  599 55 43  51 

=============================================================================================== 

„ჩაქვი–2019”  
მედიკოსთა ტრადიციული 46-ე საერთაშორისო სკოლა-კონფერენცია: 

„თანამედროვე კლინიკური მედიცინა – მიღწევები და უახლესი ტექნოლოგიები“   

  

სპონსორობის საინფორმაციო წერილი   
 

კომპანიის, ფირმის, ორგანიზაციის, დაწესებულების,  

ფონდის, ასოციაციის, საზოგადოების  

    პრეზიდენტს (წარმომადგენელს) 

 

 2019 წ. 06-14 ივლისს ქ.ჩაქვში  ჩატარდება მედიკოსთა ტრადიციული 46-ე საერთაშორისო სკოლა-

კონფერენცია „ჩაქვი–2019-თანამედროვე კლინიკური მედიცინის მიღწევები და უახლესი 

ტექნოლოგიები”,  რომელშიც  მონაწილეობას  მიიღებენ  საქართველოსა და საზღვარგარეთის 

სხვადასხვა დარგობრივი სამედიცინო ასოციაციები, უმაღლესი სამედიცინო სასწავლებლები, 

ორგანიზაციები და დაწესებულებები. 

 

სპონსორის სახით სკოლა-კონფერენციაში ფირმების, კომპანიების, დაწესებულება-

ორგანიზაციების მონაწილეობისთვის  საწევრო – სარეგისტრაციო შენატანი  შემდეგია: 

 

1. ოქროს  პაკეტი – 5000 (ხუთი ათასი)  აშშ  დოლარის  ექვივალენტი  ქართულ  ლარებში:  

• 25 წუთიანი მოხსენება/სემინარის ჩატარება საკონფერენციო დარბაზში. 

• კომპანიის სიმბოლიკის განთავსება საკონფერენციო დარბაზში ყველაზე  გამოსაჩენ ადგილზე  

ექსკლუზიური უფლებით. 

• კომპანიის სარეკლამო მასალების გამოფენა მონაწილეთა რეგისტრაციის უბანზე – სარეკლამო 

სტენდი / მაგიდა. 

• კონფერენციის ვებ-გვერდზე კომპანიის ლოგოს განთავსება მისივე ვებ-გვერდის ბმულის 

მითითებით-არაექსკლუზიური უფლება. 

• კომპანიის ლოგოს განთავსება კონფერენციის პროგრამის ყდაზე  ექსკლუზიური უფლებით. 

• კომპანიის ლოგოს რეგულარული ჩვენება პროექტორით კონფერენციის მიმდინარეობის 

დროს მოხსენებათა შორის პერიოდებში ექსკლუზიური უფლებით. 

• კომპანიის პროდუქციის რეკლამირება ფლაერების საშუალებით - არაექსკლუზიური უფლება. 

• კომპანიის მიერ განხორციელებული სპონსორობის განსაკუთრებული მოხსენიება  

კონფერენციის გახსნის და დახურვის ცერემონიალებზე და  სხდომების თავმჯდომარეების 

მიერ სესიების მიმდინარეობის დროს. 

• კომპანიისთვის მადლობის სერტიფიკატის საზეიმო გადაცემა.. 

• საკუთარი სახელით საღამოს საზეიმო ფურშეტის მოწყობა პრეზენტაციით. 

 

2. ვერცხლის  პაკეტი  - 3000 (სამი ათასი)  აშშ  დოლარის  ექვივალენტი  ქართულ  ლარებში:  

 

• 15 წუთიანი მოხსენება/ვორქშოპის ჩატარება საკონფერენციო დარბაზში. 

• მონაწილეთა რეგისტრაციის უბანზე სარეკლამო მასალების გამოფენა - სარეკლამო სტენდი 

/მაგიდა. 



• კონფერენციის ვებ-გვერდზე კომპანიის ლოგოს განთავსება მისივე ვებ-გვერდის ბმულის 

მითითებით-არაექსკლუზიური უფლება. 

• კომპანიის ლოგოს განთავსება კონფერენციის პროგრამის მეორე გვერდზე -არაექსკლუზიური 

უფლება. 

• ფლაერების საშუალებით კომპანიის პროდუქციის რეკლამირება -არაექსკლუზიური უფლება. 

• კომპანიის მიერ განხორციელებული სპონსორობის მოხსენიება კონფერენციის გახსნის და 

დახურვის ცერემონიალებზე. 

• კომპანიისთვის მადლობის სერტიფიკატის საზეიმო გადაცემა. 

• საკუთარი სახელით საღამოს საზეიმო ფურშეტის მოწყობა პრეზენტაციით. 

 

3. ბრინჯაოს  პაკეტი - 2000  (ორი ათასი) აშშ  დოლარის  ექვივალენტი  ქართულ  ლარებში: 

 

• კონფერენციის ვებ-გვერდზე კომპანიის ლოგოს განთავსება მისივე ვებ-გვერდის ბმულის 

მითითებით -არაექსკლუზიური უფლება . 

• კომპანიის ლოგოს განთავსება კონფერენციის პროგრამის მეორე გვერდზე -არაექსკლუზიური 

უფლება. 

• მხოლოდ სტენდი ან მხოლოდ ფლაერების დარიგებით რეკლამირების შესაძლებლობა. 

• კომპანიის მიერ განხორციელებული სპონსორობის მოხსენიება კონფერენციის გახსნის და 

დახურვის ცერემონიალებზე. 

• საკუთარი სახელით საღამოს საზეიმო ფურშეტის მოწყობა პრეზენტაციით. 

 

4. სპონსორის  პაკეტი - 1000  (ერთი ათასი)  აშშ  დოლარის  ექვივალენტი  ქართულ  ლარებში:: 

1.სტენდის მოწყობა სკოლა-კონფერენციის მთელი პერიოდის განმავლობაში   

2.სხდომაზე 15 წუთიანი  საინფორმაციო გამოსვლა-პრეზენტაცია .                            

3.საკუთარი  2 საათიანი  სემინარის ან სიმპოზიუმის ჩატარება .                                  

4. კონფერენციის პროგრამის მეორე გვერდზე კომპანიის ლოგოს განთავსება, 

 5. საკუთარი სახელით საღამოს საზეიმო ფურშეტის მოწყობა პრეზენტაციით.  

 

დამატებითი  ინფორმაცია:  

 შესაძლებელია  ძირითადი  პაკეტის შენარჩუნებით და თანხის  გადახდის  გარეშე 

სპონსორობის ვარიანტის სახით  მოწვეული  ლექტორების  ან/და  მონაწილეების და  

სპონსორება  შემდეგი  პირობებით: 

 1. ოქროს სპონსორი       30 და მეტი ადამიანი 

 2. ვერცხლის სპონსორი  20-29 ადამიანი 

 3. ბრინჯაოს სპონსორი  10-19 ადამიანი 

 4. სპონსორი                        5- 9 ადამიანი 

(ერთი  ადამიანის  სრული  ვადით  მონაწილეობის  სრული  პაკეტი  ამ  შემთხვევაში  შეადგენს  

500 (ხუთასი)  აშშ  დოლარის  ეკვივალენტს  ქართულ  ლარებში)  

 

 ========================================================================== 

 



                        სპონსორის განაცხადი 

მე, კომპანია ________________________________________________ -ის  

უფლებამოსილი წარმომადგენელი: 

_____________________________________________, ვადასტურებ, რომ ჩვენი 

კომპანია/ორგანიზაცია თანახმაა სპონსორობა გაუწიოს მედიკოსთა ტრადიციულ 

  46-ე   საერთაშორისო სკოლა-კონფერენციას:  ჩაქვი–2019 ”თანამედროვე კლინიკური 

მედიცინის მიღწევები და უახლესი ტექნოლოგიები“  ”-ს  ჩატარებას და საწევრო-

სარეგისტრაციო შენატანის სახით გადაიხადოს ქვემოთ მონიშნული პაკეტი: 

 

სპონსორობის ვარიანტი        თანხა               არჩევანი 

 

1. ოქროს პაკეტი -                     5 000 აშშ დოლარი                 

 

  (ოქროს სპონსორი)                                                                                                      

 

2. ვერცხლის პაკეტი -           3 000 აშშ დოლარი               

 

  (გენერალური სპონსორი) 

 

3. ბრინჯაოს პაკეტი -            2 000 აშშ დოლარი                    

 

  (მთავარი სპონსორი)    

 

4. სპონსორი -                         1000 აშშ დოლარი                  

============================================ 

სპონსორის ანკეტა 

კომპანიის/ორგანიზაციის სახელი_________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

მისამართი ______________________________________________________________________  

ვებ-გვერდი______________________________________________________________________   

ელ-ფოსტა ________________________________საკონტაქტო ტელეფონი ________________  

საკონტაქტო პირის სახელი და გვარი _______________________________________________  

 

უფლებამოსილი პირის ხელმოწერა: ________________________________________________              

                                                                                                                         /ორგანიზაციის  ბეჭედი/ 

                        

 

 

 

 



                                                    ==================================== 

 

ყველა  შერჩეული  პოზიციის  მიხედვით  აშშ  დოლარის  ჯამური  გადახდა  უნდა  მოხდეს  

2019  წლის  01  ივნისამდე,  ამ  თანხის  ექვივალენტით  ქართულ  ლარებში,  გადახდის  დღეს 

საქართველოს  ბანკის  აშშ  დოლარის  შესყიდვის კომერციული კურსით, 

(გთხოვთ  არ  შეგეშალოთ  საქართველოს  ბანკი,   საქართველოს ეროვნულ  ბანკში).  

 

         სკოლა კონფერენციის  საბანკო რეკვიზიტებია: 

ბანკი – „საქართველოს ბანკი“– BAGAGE22,  

სალარე ანგარიშის N GE26 BG00 0000 0344 3420 00 USD 

მიმღები – რ/კ “საქართველოს პრენატალური მედიცინის da პერინატოლოგიის ასოციაცია”, 

ასოციაციის საიდენტიფიკაციო კოდი – 202215673  

იურიდიული მისამართია: თბილისი,დმ.უზნაძის 58 

 

გთხოვთ  შეავსოთ  სარეგისტრაციო  ანკეტა და  საბანკო  გადარიცხვის  დოკუმენტის  ასლთან ერთად 

მოგვაწოდოთ  ჩვენს  სამდივნოში:   

MTVi Agency,  სამდივნოს  ადმინისტრატორი   თეა ჯოხაძე  

მობ.: 593 205 731 ,  ტელ.: 299 56 65    
            ყოველდღე  15.00 – 24.00 სთ. 

 

ან  დასკანირებული  გამოაგზავნოთ  ელ.ფოსტით  შემდეგ  მისამართზე:   

 jokhadzethea@gmail.com;   tea@mtvi.ge 

რაიმე  პრობლემის/შეფერხების  შემთხვევაში  გთხოვთ  დაგვიკავშირდეთ:    

საორგანიზაციო  კომიტეტის  საინფორმაციო-სარეგისტრაციო  სამსახურის  ხელმძღვანელი,  

MTVi Agency-ს დირექტორი,       მიხეილ ხოშტარია   მობ.:  555 404 731;   ტელ.:299 56 65 

                                                                                                                      ყოველდღე  15.00 – 24.00 სთ. 

ელ.ფოსტა:  agency.mtvi@gmail.com  ან/და  info@mtvi.ge   ასევე ampsmpge@hotmail.com 
 

 

დიდი მადლობა ! 

                                                                   საორგანიზაციო კომიტეტი 
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