POZVÁNKA
V mene
Asociácie dodávateľov liekov a zdravotníckych pomôcok
a spoločnosti IQ - MED a.s.
si Vás dovoľujeme srdečne pozvať na odborný seminár:

„Reklama liekov, výživových doplnkov a
zdravotníckych pomôcok v praxi“
dňa 10. decembra 2015 (štvrtok) od 9.00 do 12.00 hod
v hoteli Holiday Inn, konferenčná miestnosť , Bajkalská 25/A, Bratislava 825 03
Seminár je určený pre výrobcov liekov, výživových doplnkov a zdravotníckych
pomôcok, lekárne a pre reklamné agentúry.
Prednášajúca: Mgr. Eva Siminská, Compliance Specialist, IQ-MED a.s.

Okruhy tém seminára :
Čo je a čo nie je reklama liekov
Reklama pre odborníkov
- Súlad reklamy s SPC
- Reklama OTC liekov pre odborníkov

Reklama pre laikov
- Špecifické formy reklamy pre laikov (reklama liekov internetovej lekárne, reklama
liekov v akciových letákoch lekární)

Reklama výživových doplnkov
- Výživové tvrdenia
- Zdravotné tvrdenia
- Porovnávacie tvrdenia

Reklama zdravotníckych pomôcok
Zodpovedanie zaslaných otázok, diskusia
Program seminára s presným časovým rozvrhom bude zaslaný všetkým
účastníkom v druhej polovici novembra.

Účastnícky poplatok: 180€ (bez DPH)/ 216€ (cena s DPH)
Účasť členov ADL:
Bezplatná účasť pre členov ADL: za výrobcov 1 člen, za distribútorov 1 člen, za lekárnikov 1
člen,
každý ďalší účastník: 50 % zľava z účastníckeho poplatku - 90€ (bez DPH) /108€ (cena s DPH)
Spôsob úhrady:
Účastnícky poplatok uhraďte najneskôr do 27. novembra 2015 na účet
spoločnosti MAD MEDIA s.r.o., Dvořákovo nábrežie 4E, 811 02 Bratislava. (podrobnosti
k úhrade účastníckeho poplatku sú uvedené v záväznej prihláške, ktorá je súčasťou
pozvánky). V prípade potreby vystavenia zálohovej faktúry prosím kontaktujte vopred
kanceláriu ADL.
Potvrdenie účasti: do 27. novembra 2015 do 12.00 hod. na mailovú adresu: office@adl.sk,
formou vyplnenej záväznej prihlášky (príloha)
Otázky k odbornému semináru: zašlite do kancelárie ADL Bratislava na mailovú adresu:
adl@adl.sk, najneskôr do 30. novembra 2015 do 12.00 hod.
Parkovanie počas seminára - parkovanie výhradne na parkovisku pred hotelom (limitovaný
počet miest).

Tešíme sa na Vašu účasť a ostávame s pozdravom, kancelária ADL

PharmDr. Iveta Kelová
prezidentka ADL

