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Māmiņu Klubs organizē Māmiņu Kongresu 2018
otro gadu pēc kārtas, ar mērķi apkopot vislabākos
speciālistus un jaunākās tendences Mātes un bērna
veselības un aprūpes jomā.

24.novembrī Semarah Hotels Lielupe - lielākajā
svinību zālē Latvijā norisināsies Māmiņu Kongress ar
labākajiem lektoriem mātes un bērna veselības jomā,
meistarklasēm, demonstrācijām un Ziemas balli visai
ģimenei.

Pasākums norisināsies bez maksas un plānots, ka to
apmeklēs līdz 3000 apmeklētāju (pērn - ap 2700
apmeklētāju) - topošās māmiņas un jaunās ģimenes
ar bērniem.

Programma pulcē labākos ginekologus, dūlas,
vecmātes, bērnu ārstus un attīstības speciālistus.
Paralēli prezentācijām par māmiņu un bērnu
veselības tēmām darbosies konsultatīvie stendi.
Pasākumā būs arī atrakcijas un izklaides bērniem
viesnīcas Semarah Hotels Lielupe telpās.



Māmiņu Kongresa aktivitātes

Māmiņu Kongresa programmā paredzētas gan
izklaides, gan izglītojošās programmas jaunajām
ģimenēm ar bērniem, ar uzsvaru uz grūtnieču, jauno
māmiņu un bērnu veselību:

-Kongress ar lektoru (speciālistu) uzstāšanos - jaunākās
tendences mātes un bērna veselībā,aprūpē.
Kongresa mērķauditorija: topošās māmiņas; jaunie vecāki;
aprūpes speciālisti.

-Konsultatīvie stendi - iespēja kompānijām un iestādēm
izvietot savus stendus Kongresa zālē. Ideja, ka pasākuma
laikā māmiņas var gan klausīties lektorus, gan apmeklēt īsas
individuālas konsultācijas un iepazīties ar jaunākajiem
produktiem un pakalpojumiem "māmiņu un bērnu jomā".

-Meistarklases ar paraugdemonstrējumiem -dzemdību
sagatavošana, mazuļu aprūpe, vingrošana, veselīgs uzturs.

-Mazuļu programma Semarah Hotel Lielupe SPA centrā

-Ziemas balle ar koncertprogrammu visai ģimenei.



Kongresa programmas galvenās tēmas:

Māmiņu Kongresā ar izglītojošiem un
atraktīviem priekšlasījumiem uzstāsies
vadošie speciālisti mātes un bērna
veselības aprūpes jomā (BKUS, RSU,
Rīgas pilsētas dzemdību nams, u.c.):

-veselīga grūtniecība
- dzemdniecības tendences
- jaundzimušo aprūpe
-bērnu vakcinācija un profilakse
-bērnu traumatisma profilakse
-mazuļu attīstības metodes
- jaunās māmiņas atbalsts
-ģimenes veselība
- sievietes veselība.
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Speciālistu uzstāšanās Māmiņu Kongresā tiks
pārraidīta arī video tiešraidē un translēta
Maminuklubs.lv medijos un sociālajos tīklos!



Piedāvājums Kongresa dalībniekam:
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Ģenerālsponsors 3650 EUR+PVN

-Logo uz visiem Kongresa vizuāļiem un TV
rullīšiem "..... PIEDĀVĀ;
-Lekcija/meistarklase/ uzstāšanās uz skatuves
Kongresa programmā un video tiešraidē;
-Dalībnieka stends u.c. aktivitātes pasākuma
gaitā.
-Kampaņa Māmiņu Klubā 1 mēneša garumā.

Dalībnieks:	750 EUR + PVN

-Dalība pasākumā ar stendu un aktivitātēm;
-Kampaņa Māmiņu Klubā Kongresa publicitātes
ietvaros (logo uz vizuāļieml aktivitāšu
atspoguļojums)



Māmiņu Kongresa publicitāte:

Par Māmiņu Kongresu aktīvi ziņosim
publicitātes kampaņā:

-Reklāmā pirms pasākuma raidījumā TV
"Māmiņu Klubs”, reklāmas rullīšos
Kanālā STV Pirmā, kā arī reportāžā pēc
pasākuma;
-Maminuklubs.lv un Maminklub.lv
portālos mēneša garumā, pieminot un
parādot ikvienu atbals’ītāju (kopējā
auditorija ap 300 000 unikālo lietotāju
mēnesī)
-Video tiešraidē no pasākuma un
foto/video reportāžās, ko publicēsim
Māmiņu Kluba medijos un sociālajos
tīklos;
-preses relīzēs par pasākuma aktualitāti
un top tematiem.
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Iknedļas TV raidījums vecākiem Baltijas
valstīs, 14 gadi ēterā!

Interneta portāli Baltijas vecākiem -
Latvija, Lietuva, Igaunija, Baltijas
krievvaloīgie vecāki.
www.maminuklubs.lv. Unikālo lietotāju
auditorija mēnesī Latvijā - vidēji 300 000.

Vecāku skola - dzemdību sagatavošanas
kursi, lekcijas un pasākumi vecākiem par
un ap bērniem.

Māmiņu Kluba bērnudārzs - rotaļu istaba
Rīgas Klusajā centrā. Bērnu
pieskatīšanas pakalpojumi

Māmiņu Kluba Labdarības Fonds
(sabiedriskā labuma statuss)

Par Māmiņu Klubu:



Kontakti

Māmiņu Kongresa rīkotājkomanda
"Māmiņu Klubā":

Kristīne Damškalne - Tālr: 26475354
E-pasts: redakcija@maminuklubs.lv


