Simpozionul Naţional de Astrologie

Ritmuri
Astrale
Târgul Expoziţional

Cabinetul de astrologie Astro Mercur şi Revista Glare vă invită la prima ediţie a
Târgului expoziţional « Ritmuri Astrale », dedicat Simpozionului Naţional de
Astrologie „Ritmuri Astrale - Echinocţiul de toamnă 2013”.
Manifestarea va avea loc la Iaşi, în perioada 21-22 septembrie 2013.
După o ediţie de succes, care s-a desfăşurat în perioada 23 şi 24 martie 2013, la
Iaşi, în această toamnă vom continua seria evenimentelor dedicate astrologiei,
dorindu-ne ca “Ritmuri Astrale” să ajungă cea mai importanta manifestare de
profil din nord-estul ţării.
Simpozionul National de Astrologie “Ritmuri Astrale” este o premieră în
Moldova, la fel şi Târgul Expoziţional. Evenimentul va reuni specialişti din toată
ţara într-un cadru propice dezbaterii celor mai importante teme ale momentului.
În zona dedicată Târgului sunt aşteptaţi editori de carte, cabinete de astrologie,
numerologie şi terapii alternative, furnizori de produse din gama ezoterică,
specialişti Feng Shui, fitoterapeuţi etc. Ei îşi vor expune gama de produse şi
oferte pentru a da participanţilor posibilitatea de a afla despre noile mărci
lansate pe piaţă, despre serviciile lor, facilitând interacţiunea cu publicul.
Zona Expo va fi deschisă atât pentru participanţii care s-au înscris la sesiunile
ştiinţifice ale simpozionului, cât şi publicului.

Ritmuri Astrale - Ediţia a II-a
Iaşi, 21-22 septembrie 2013

Târgul Expoziţional ”Ritmuri Astrale” va avea loc în foaierul Teatrului
“Luceafarul” din Iaşi. Va fi mediatizat alături de simpozionul “Ritmuri Astrale” pe canalele de parteneriate media (presă scrisă, online, radio-tv), prin
materialele simpozionului şi pe platformele on-line ale organizatorilor.
Sunteţi invitaţi cu standul propriu, fiind cunoscută preocuparea fiecăruia de
a-şi personaliza ofertele. Dacă nu dispuneţi de un stand propriu, va rugăm
să ne spuneţi din timp ca să vă putem oferi, contra cost, o formulă de
prezentare.
Complexul Hotelier Moldova este partener al evenimentului şi oferă cazare pentru participanţi pentru nopţile din 20/21 septembrie şi 21/22 septembrie la
următoarele tarife :
1. Cameră double-twin : 175 lei/cameră/noapte cu mic dejun inclus (pentru
doua persoane).
2. Cameră double-pat matrimonial : 130 lei/cameră/noapte cu mic dejun inclus.
3. Apartament sau cameră de lux : 290 lei/cameră/noapte cu mic dejun inclus.
Tarifele includ acces gratuit la Piscina şi Clubul de fitness MOVING din cadrul
hotelului, parcarea gratuită în limita locurilor disponibile în parcarea hotelului,
şi alte facilități pe care le găsiți pe site-ul www.hotelmoldovaiasi.ro .
Taxa de participare este de 200 de lei şi se poate achita în
două tranşe.
Prima tranşă în cuantum de 50% va fi achitată până la data de 24
august 2013 şi nu se returnează în cazul neparticipării. A doua
tranşă se va achita până la data de 10 septembrie 2013.
Taxa suplimentară pentru stand este de 100 de lei.
Pentru înscrierile preliminare vă puteţi înregistra direct pe siteul revistei Glare,
la adresa www.glaremagazine.ro/site/22010/symposium.php, cu precizarea
pentru Târgul Expoziţional “Ritmuri Astrale”.
Înregistrarea preliminară nu presupune şi plata imediată a taxei, ci doar rezervarea locului la manifestare.

Taxa de participare se achită în contul :
RO78 BRDE 240SV 31550562400
TITULAR: SIMION IOANA ELENA
deschis la BRD Iaşi
Va rugăm să transmiteţi şi datele de facturare (în cazul persoanelor fizice - seria şi numărul CI).
Confirmarea plăţii la adresa:
payment@glaremagazine.ro
Puteţi beneficia de serviciul de publicitate, contra sumei de 50 lei, prin
prezentarea unei machete furnizate de dvs. în:
• volumul evenimentului
• pagina de Facebook a evenimentului;
• revista Glare, la adresa www.glaremagazine.ro;
• pe siteul şi blogul Astro Mercur, la adresa www.astromercur.ro.
INVITAŢIE PENTRU SPONSORI
Puteţi deveni partener şi/sau sponsor al acestui eveniment,
precum şi beneficiarul unor servicii de publicitate prin intermediul mediatizării acţiunii.
Companiile sau persoanele fizice care au posibilitatea şi
doresc să fie alături de noi în organizarea acestei manifestări
sunt rugate să ne comunice intenţiile lor pentru a vă oferi
amănunte.
ÎNSCRIEREA PRELIMINARĂ la:
www.glaremagazine.ro/site/22010/symposium.php
Pentru alte detalii şi lămuriri :
symposium@glaremagazine.ro
Vă invităm să urmăriţi detaliile de organizare şi derulare a evenimentului şi pe
pagina de facebook a simpozionului : www.facebook.com/RitmuriAstrale

Vă aşteptăm cu drag!

