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FIZETÉS ÉS SZÁMLÁZÁS

A beérkezett jelentkezési lapon megrendelt szolgáltatásokat az 
adatok rögzítését követően az Asszisztencia Kft. munkatársai az 
Ön számára visszaigazolják. A visszaigazoláshoz megküldik az Ön 
által a fizetéshez igényelt postai csekket vagy átutalási számlát. 

Ha költségeit intézete, szponzora vagy cége fizeti, kérjük, 
pontosan jelölje meg a jelentkezési lap megfelelő rovatában a 
számlázási nevet és címet, valamint a kapcsolattartó nevét és 
telefonszámát, mivel a számla utólagosan nem módosítható.

Hitelkártyás fizetés esetén kérjük, kitöltve jutassa el a 
kongresszusi iroda részére a bankkártyás fizetés engedélyezési 
űrlapot, amely a www.asszisztencia.hu/esvi oldalról tölthető le.

Banki átutalás esetén a fizetéseket az alábbi számlaszámra kérjük 
teljesíteni:
ASSZISZTENCIA Kft.
K&H Bank ZRt.
Bankszámlaszám: 10401000-50515048-57501006

A részvételi díj étkezést is tartalmaz (kávészünetek, nyitófogadás), 
melyet a hatályos törvények értelmében a számlán külön, 
megbontva, közvetített étkezésként fogunk feltüntetni.

A jelentkezés elküldésével a feltételeket a résztvevő elfogadja.

LEMONDÁSI FELTÉTELEK 

A részvétel és szállásfoglalás lemondását minden esetben írásban 
kell jelezni az Asszisztencia Kft-nek. A befizetett díjak 
visszatérítésére az alábbi esetekben van mód:

Részvételi díjak visszafizetése: 2009. november 1. előtti lemondás 
esetén a részvételi díj 80%-át visszatérítjük, 2009. november 1. utáni 
lemondás esetén visszatérítésre nincs mód, de helyettesítést 
elfogadunk.
Szállásdíj visszafizetése: 2009. október 5. előtti lemondás esetén a 
szállásdíj 80%-át visszatérítjük, 2009. október 5. utáni lemondás 
esetén visszatérítésre nincs mód.

REGISZTRÁCIÓ

A jelentkezés online regisztrációval működik az Asszisztencia 
Kft. weboldalán keresztül. (www.asszisztencia.hu/esvi)

Jelentkezési határidő: 2009. november 15.

A kongresszusi titkárság kedvezményes áron biztosít szállodai 
elhelyezést a résztvevőknek. A várható létszámhoz képest 
elegendő szoba áll rendelkezésre, melyek kiosztása a 
megrendelések beérkezésének sorrendjében történik.

A feltüntetett árak szoba/éj díjat jelölnek és tartalmazzák a 
reggelit és az adókat. A szállásról bővebb információt a 
kongresszusi weboldalon talál.

Szállásfoglalási határidő: 2009. október 5.
Szállásdíj befizetési határidő: 2009. október 5.

Velence Resort & Spa ****
Egyágyas szoba:    18 800 Ft / szoba / éj
Kétágyas szoba:    23 100 Ft / szoba / éj

Csak a megadott határidőig és az előzetesen foglalt szoba-
kontingens mértékéig tudjuk garantálni a szállásfoglalást a 
megadott feltételekkel.

FONTOS DÁTUMOK

2009. szeptember 15. Kedvezményes részvételi díj
2009. október 5. Szállásfoglalási határidő
2009. október 5. Szállásdíj befizetési határidő
2009. november 15. Jelentkezési határidő

SZÁLLODAI ELHELYEZÉS



KÖSZÖNTŐ

Tisztelt Hölgyem, Uram!

Engedje meg, hogy figyelmébe ajánljuk kurzussorozatunk első 
állomását: "EUROPEAN SYMPOSIUM ON VASCULAR 
INNOVATIONS", amely 2009. november 20-21-én kerül 
megrendezésre Velencén. 
Az érgyógyászatban használt csúcstechnológiákat mutatjuk 
be és igyekszünk megkönnyíteni az innovatív megoldások 
cseréjét a biotechnológia, prothesis-fejlesztés, számítás-
technika és orvosi műszertechnika diszciplínái között.
Bízunk benne, hogy egy rendszeres fórumot hozunk létre a 
legfejlettebb technológiák összekapcsolásával az érrendszeri 
betegek hatékonyabb gyógyítása érdekében.
Jöjjön el Ön is, és vegyen részt egy pihentető, de mégis izgal-
mas hétvégén a Velencei-tónál. 

Viszontlátásra a kurzuson!

        Dr. Keresztury Gábor           Prof. Dr. Dzsinich Csaba
           A kurzus elnöke                      Társelnök

A kurzus elnöke:

Dr. KERESZTURY Gábor

A kurzus tiszteletbeli elnöke:

Prof. Dr. SZABÓ Gábor
a Magyar Innovációs Szövetség elnöke

Szakmai információ
Dr. Keresztury Gábor

Fejér Megyei Szent György Kórház
8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.

Tel.: (20) 823 6478
Fax: (22) 312 691

E-mail:  keresztury@mail.fmkorhaz.hu

A kurzus hivatalos nyelve
angol

Kérjük az absztraktokat angol nyelven beküldeni,
és a prezentációkat is angolul tartani. 

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

A kurzus helyszíne 

Velence Resort & Spa
2481 Velence, Béke út
www.velencespa.com

Regisztrációs díj

A regisztrációs díj tartalma

• Kurzuson való részvétel
• Programfüzet absztraktokkal
• Kávészünetek, ebédek
• Nyitófogadás

Kongresszusi Titkárság
Asszisztencia Szervező Kft.

1136 Budapest, Hegedűs Gyula u. 20.
Tel.: (1) 350 1854
Fax: (1) 350 0929

Email: esvi@asszisztencia.hu
www.asszisztencia.hu

SCIENTIFIC INFORMATION

Main topics 

Presenting the latest developments and innovative 
technologies solving challenging problems in the diagnosis and 
treatment across the range of vascular disease.

• The most advanced tools for accurate diagnosis
• What's new in the pharmacology? 
• Phisiotherapy – significant or adjunctive?
• Multilayered stents
• Biologic and fabric grafts
• The innovations in endovascular treatments with

new device technologies
• Science in everyday medicine: surface modification,

 nanotechnology, polymertechnology                   
• Imitating reality: modelling, finite element analysis
• Designing and producing individualized implants
• How does technology transfer  work in reality?

Tervezett program

2009. november 20. (péntek)

11.00 - 11.30 Megnyitó 
11.30 - 13.00 Előadások
13.00 - 14. 30 Ebéd
14.30 - 16.00 Előadások
16.00 - 16.20 Kávészünet
16.20 - 18.00 Előadások

20.00 - 23.00 Nyitófogadás

2009. november 21. (szombat)

09.00 - 10.30 Előadások
10.30 - 10.50 Kávészünet
10.50 - 13.00 Előadások
13.00 - 14. 30 Ebéd
14.30 - 16.00 Előadások
16.00 - 16.20 Kávészünet
16.20 - 18.00 Előadások
18.00 Kurzus zárása

2009. szeptember 15.
előtt

2009. szeptember 15.
után

Kurzus díj 28.000 Ft + ÁFA 33.000 Ft + ÁFA 


