
2-5 ДЕКЕМВРИ 2021
ГРАНД ХОТЕЛ ПЛОВДИВ



Скъпи приятели,

За нас е голямо удоволствие и чест, че имаме възможността да Ви поканим 
да станете част от MedicRON Rheumatology & Oncology & Neurology 2021. 
Конференцията ще се проведе в периода 2–5 декември 2021 г., в Гранд Хотел 
Пловдив, гр. Пловдив, който за поредна година ще бъде домакин на събитието.

Предвид динамично променящата се обстновка, бихме искали да Ви уверим, че 
здравето на всеки един участник винаги е било наш приоритет и конференцията 
ще бъде проведена съобразно всички мерки за безопасност.
В случай на невъзможност да се състои на живо, имаме готовност да я проведем 
виртуално, без да се налага да бъде отложена.

Мисията на конференцията е да обедини усилията на специалисти в областите 
Ревматология, Онкология и Неврология от цялата страна, да посрещне интереса 
и нуждите от нови знания на своите участници и да подпомогне подобряването 
на практиката вбъдеще.

По традиция и тази година научната програма ще бъде разнообразна и 
интригуваща и ще даде възможност за споделяне на нови идеи, обмяна на опит 
и дискусии по актуални въпроси, а водещите медицински компании ще предложат 
последните достижения в областите.

Вярваме, че Вашето участие ще допринесе за реализацията на една успешна и 
ползотворна конференция!

Очакваме Ви!
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ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА
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2 декември
четвъртък

4 декември
събота

3 декември
петък

5 декември
неделя

Пристигане 
Настаняване
Регистрация 

Официално откриване 
Научни сесии 

Медицинска изложба 
Кафе пауза 

Вечеря

Научни сесии 
Кафе пауза

Медицинска изложба
Сестринска сесия 

Сесия “Така не” 
Вечеря

Научни сесии 
Кафе пауза 

Медицинска изложба 
Научни сесии

Научни сесии 
Медицинска изложба 
Официално закриване

Отпътуване



РАННА
ТАКСА

ТАКСА ЗА
МЕДИЦИНСКИ

СЕСТРИ

КЪСНА
ТАКСА

240 лв.

120 лв.

300 лв.
ДО 
23 август 2021 г.

СЛЕД 
23 август 2021 г.

За регистрация и настаняване, моля посетете:
http://hm.cic-pco.com/medicron2021/ 



НАСТАНЯВАНЕ

ПЛАЩАНЕ

хотел единична стая двойна стая

Гранд хотел Пловдив 130 лв. 174 лв.

Посочените цени включват нощувка със закуска

Моля, направете Вашия избор за такси и/или настаняване като ги 
отбележите във формуляра и ни го изпратите.

 
Вашият избор ще бъде гарантиран с писмено потвърждение от фирмата 

организатор – CIC Ltd. 

Заплащането бихте могли да направите по CIC проформа – фактура, 
която ще бъде изпратена на посочения от вас e-mail адрес.

23 август 2021

Краен срок за ранна регистрация



КОНТАКТИ
ОФИЦИАЛЕН АГЕНТ НА СЪБИТИЕТО

София, кв. Витоша, 
ул. Леа Иванова №2
тел: +359 2 892 08 08
e-mail: cic@cic.bg

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

www.CIC.bg

Елена Рашева
Координатор проекти

моб.: +359 889 400 785 
тел.: +359 2 892 08 09 до 50 

e-mail: erasheva@cic.bg
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