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Către, 

 

     COMPANIA  …………………… 

 

Avem deosebita plăcere să vă informăm că în perioada  16 - 19 octombrie 
2014 va avea loc la Sinaia  - Complexul de Conferinţe "Internaţional", A XXII-a 

CONFERINTA NATIONALA DE HEMATOLOGIE CLINICA SI MEDICINA 

TRANSFUZIONALA (cu participare internaţională) si A 9-a Zi a Hematologiei 

Balcanice.   
 Este o  manifestare ştiinţifică pe care societatea noastră o organizează anual şi 

care atrage un număr  mare de hematologi şi alţi participanţi din diverse specialităţi 

medicale a căror activitate are tangenţă cu hematologia clinică. 

 O manifestare de succes se bazează pe sprijinul valoros oferit de către 

sponsori. Pentru a creste cât mai mult beneficiile sponsorilor la conferință, vă oferim o 

gamă largă de posibilități de a vă face cunoscută compania si produsele companiei 

dumneavoastră. 
Comitetul de Organizare al celei de-a XXII-a  CONFERINTE NATIONALE 

DE HEMATOLOGIE CLINICA SI MEDICINA TRANSFUZIONALA  vă adresează 

o invitație cordială de a lua parte  la această manifestare stiințifică şi de a vă bucura de 

multiplele beneficii ale acestui eveniment. 

 Pentru alcătuirea programului, titlurile simpozioanelor, comunicările şi autorii 

lor vor fi comunicate cel târziu până la data de 1 iunie 2014 (titlurile si autorii vor fi 

definitive). In caz contrar nu vă putem garanta includerea lor în programul conferinței. 

 In cazul în care aveți modificări ale siglei companiei dumneavoastră, vă rugăm 

să ni le transmiteți prin e-mail. 

 

 Contul Societăţii Române de Hematologie este următorul : 

RO94 RNCB 0072 0496 7487 0001 deschis la B.C.R. Filiala Sector 1, 

Bucureşti. 

 

  Cu mulţumiri şi deosebită consideraţie, 

 

PRESEDINTE,      SECRETAR, 

Prof.Dr.Anca Roxana LUPU    Dr.Radu NICULESCU 
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