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4. 10. 2008 o 18.00 hod.
Nemecký evanjelický kostol v Modre

SENIOR
– geriatrické centrum, n. o.,

Medializácia partnerstva

sídli v Nemocnici Modra a bolo založené v roku
2002. Prostredníctvom zriadeného zariadenia
opatrovateľskej služby, liečebne pre dlhodobo
chorých a vlastných ambulancií ponúka
opatrovateľskú službu sociálneho charakteru,
ako aj zdravotnú starostlivosť primárneho
a sekundárneho charakteru klientom a pacientom.
Zariadenie poskytuje príležitosť po ukončení
pobytu hradeného zo zdravotného poistenia
pokračovať bez stresu zo zmeny prostredia
vo využívaní platených opatrovateľských služieb.

Hlavní partneri
Logá 3 firiem, ktoré sa rozhodnú prispieť
najvyššou sumou zverejníme:
na všetkých plochách dohodnutých
s mediálnymi partnermi podujatia
(bilboardy, printová inzercia, plagáty)
na pozvánkach na koncert
v bilténe rozdávanom počas koncertu
na tabuli pred kostolom
web stránke www.seniormodra.sk

Benefičný koncert „Seniori a my“
sa prvý raz konal v roku 2003 a stal sa tradičným
októbrovým podujatím v rámci mesiaca úcty
k starším. Aj v tomto roku sa benefičný koncert
koná pod záštitou manželky prezidenta Slovenskej
republiky, pani Silvie Gašparovičovej. Na podujatí
pravidelne účinkujú významné slovenské operné
a operetné osobnosti a známe hudobné telesá.
Výťažok z koncertov je použitý na dovybavenie
zariadenia a rozšírenie kapacity geriatrického
centra Senior.

Podmienky a formy

Týmto spoločnostiam poskytneme okrem
6 vstupeniek na koncert Seniori a my zároveň
aj 6 pozvánok na slávnostný raut po koncerte.
Partneri
Logá všetkých spoločností, ktoré prispejú
akoukoľvek sumou na koncert Seniori a my
zverejníme:
v bilténe rozdávanom počas koncertu
na web stránke www.seniormodra.sk
Týmto spoločnostiam poskytneme 2 vstupenky
na koncert Seniori a my zároveň aj 2 pozvánky
na slávnostný raut po koncerte.
Podmienkou na realizáciu medializácie je podpísanie
zvolenej formy zmluvy s pripísaním finančných
prostriedkov na účet Senioru do 10. augusta 2008.

