ΕΝΤΥΠΟ
ΧΟΡΗΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
 Ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή
με ένα από τα χορηγικά πακέτα Α’ – Β’ – Γ’:
30 Απριλίου 2018
 Ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή
με μεμονωμένες χορηγικές δραστηριότητες:
15 Μαίου 2018
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΧΟΡΗΓΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ:
Α’ Χορηγικό Πακέτο (ΠΛΑΤΙΝΕΝΙΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ)

4-5

Β’ Χορηγικό Πακέτο (ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ)

6-7

Γ’ Χορηγικό Πακέτο (ΑΡΓΥΡΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ)

Μεμονωμένες χορηγικές δραστηριότητες

Πληροφορίες προς χορηγούς
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΟΡΗΓΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ
Κατηγορίες Χορηγών

Ποσό χορηγίας

ΠΛΑΤΙΝΕΝΙΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
(Α’ Χορηγικό Πακέτο)

22.000€

ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
(B’ Χορηγικό Πακέτο)

16.100€

ΑΡΓΥΡΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
(Γ’ Χορηγικό Πακέτο)

8.100€

Σημείωση: Οι δραστηριότητες προβολής που περιλαμβάνονται στα χορηγικά πακέτα (Α’, Β’,& Γ’)
δεν δύναται να τροποποιηθούν

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΧΟΡΗΓΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
(Χωρίς περιορισμό)
Κατηγορίες Χορηγών Ποσό χορηγίας
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ΠΛΑΤΙΝΕΝΙΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
Α’ ΧΟΡΗΓΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ

Αξία χορηγίας: 22.000€

Προνόμια χορηγού:
Α. ΈΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ:
Μία (1) *προνομιακή ολοσέλιδη διαφημιστική καταχώρηση στο τελικό πρόγραμμα του συνεδρίου.
*Το πρόγραμμα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του συνεδρίου και θα σταλεί ηλεκτρονικά.Επίσης, θα διανεμηθεί την
ώρα του συνεδρίου σε όλους τους εγγεγραμμένους.
*Προνομιακές θέσεις ορίζονται:
Οπισθόφυλλο, 1η εσωτερική εξωφύλου, 2η εσωτερική σελίδα εξωφύλλου, 3η εσωτερική σελίδα εξωφύλλου,
1η εσωτερική οπισθοφύλλου, απέναντι από την εσωτερική οπισθόφυλλου, Οι θέσεις θα οριστούν με σειρά
προτεραιτότητας των αιτημάτων για συμμετοχή στη κατηγορία του Πλατινένιου χορηγού.
Η διαφημιστική καταχώρηση θα πρέπει να είναι 4χρωμη σε αρχείο pdf υψηλής ανάλυσης διαστάσεων 21cm (ύψος)
x 14cm (πλάτος) και θα πρέπει να σταλεί ηλεκτρονικά στο Οργανωτικό – Συντονιστικό Γραφείο μέχρι τη Δευτέρα 30
Απριλίου 2018.
Β. ΕΝΘΕΤΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
Οι εταιρείες μπορούν να τοποθετήσουν διαφημιστικά έντυπα (300 τεμάχια) στις τσάντες του συνεδρίου, οι οποίες
θα διανεμηθούν σε όλους τους συμμετέχοντες κατά την εγγραφή τους. Τα έντυπα δεν πρέπει να ξεπερνούν το
μέγεθος σελίδας Α4 και πρέπει να παραδοθούν σε χώρο που θα υποδείξει η Γραμματεία.
Προβολή Χορηγού:
Αναφορά του ονόματος της χορηγού εταιρείας στις ευχαριστίες στο έντυπο του Τελικού Προγράμματος, στην
ιστοσελίδα του συνεδρίου και σε banner που θα αναρτηθεί στον εκθεσιακό χώρο.
Γ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ / WORKSHOP/ LIVE CASES:
Δυνατότητα για οργάνωση δορυφορικού συμποσίου 60’ ή Workshop ή Live Cases με ενημερωτική ή/και
εκπαιδευτική μορφή.
Θα τηρηθεί απόλυτη σειρά προτεραιότητας στις αιτήσεις για συμμετοχή.
Οι ημέρες και ώρες των παραπάνω ενοτήτων θα οριστικοποιηθεί από την οργανωτική επιτροπή σύμφωνα με το
επιστημονικό πρόγραμμα

4

Η εταιρεία χορηγός πρέπει να στείλει γραπτώς στο οργανωτικό – συντονιστικό γραφείο το αργότερο έως και
τις 6 Απριλίου 2018 τις προτάσεις της (θέμα δορυφορικού συμποσίου, πιθανοί προσκελημένοι
ομιλητές/πρόεδροι) προκειμένου να ληθφεί υπόψη από την οργανωτική επιτροπή και το ΔΣ.
Σημείωση:
Η εταιρεία χορηγός αναλαμβάνει επιπλέον, πέραν του χορηγικού πακέτου την κάλυψη των εξόδων διαμονής και
μετακίνησης των ομιλητών/προέδρων του δορυφορικού συμποσίου (με ευθύνη της).
Η εταιρεία χορηγός αναλαμβάνει επιπλέον, την επιμέλεια εκτύπωση και αποστολή στο χώρο διεξαγωγής του
συνεδρίου των προσκλήσεων με το πρόγραμμα του δορυφορικού συμποσίου ή διάλεξης για να συμπεριληφθούν
στις τσάντες (350 τμχ).

Δ. ΕΚΘΕΣΗ ή εναλλακτικά VIDEO WEBCASTING:
Δ1. Έκθεση
Εκθεσιακός χώρος 10 τετραγωνικών μέτρων.
Παρακαλούμε σημειώσατε ότι δεν παρέχεται προκατασκευασμένο περίπτερο. Η εταιρεία θα είναι υπεύθυνη για το
στήσιμο του περιπτέρου καθώς και τον εσωτερικό του διάκοσμο.
Το τοπογραφικό θα είναι διαθέσιμο μετά τη 6η Απριλίου 2018 και θα διαμορφωθεί βάσει των συνολικών αιτημάτων
που θα συγκεντρωθούν.

ή εναλλακτικά
Δ2. Video Webcasting:
Το Video Webcasting είναι η τεχνολογία που επιτρέπει τη μετάδοση video του ομιλητή, με πλήρη συγχρονισμό των
διαφανειών PowerPoint στον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή μέσω Διαδικτύου σε δεύτερο χρόνο.
* Λογότυπο της εταιρείας-χορηγού θα εμφανίζεται στην ιστοσελίδα του συνεδρίου.
* Λογότυπο της εταιρείας-χορηγού θα εμφανίζεται στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Ιδρύματος Καρδιολογίας όπου
οι χρήστες θα έχουν πρόσβαση στο video περιεχόμενο.
* Λογότυπο της εταιρείας-χορηγού θα εμφανίζεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα φιλοξενήσει τη
μαγνητοσκόπηση του συνεδρίου.
* Λογότυπο της εταιρείας-χορηγού θα εμφανίζεται στο τελικό πρόγραμμα στην αναφορά του webcasting.
Ε. ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ:
Το λογότυπο του χορηγού θα εμφανίζεται στο δικτυακό τόπο του συνεδρίου, στο τελικό πρόγραμμα και στο banner
των χορηγών με την ένδειξη «ΠΛΑΤΙΝΕΝΙΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ».
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ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
Β’ ΧΟΡΗΓΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ

Αξία χορηγίας: 16.100€

Α. ΈΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ:
Μία (1) *προνομιακή ολοσέλιδη διαφημιστική καταχώρηση στο τελικό πρόγραμμα του συνεδρίου.
*Το πρόγραμμα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του συνεδρίου και θα σταλεί ηλεκτρονικά.Επίσης, θα διανεμηθεί την
ώρα του συνεδρίου σε όλους τους εγγεγραμμένους.
*Προνομιακές θέσεις ορίζονται:
1η εσωτερική εξωφύλου, 2η εσωτερική σελίδα εξωφύλλου, 3η εσωτερική σελίδα εξωφύλλου,
1η εσωτερική οπισθοφύλλου, απέναντι από την εσωτερική οπισθόφυλλου
Η διαφημιστική καταχώρηση θα πρέπει να είναι 4χρωμη σε αρχείο pdf υψηλής ανάλυσης διαστάσεων 21cm (ύψος)
x 14cm (πλάτος) και θα πρέπει να σταλεί ηλεκτρονικά στο Οργανωτικό – Συντονιστικό Γραφείο μέχρι τη Δευτέρα 30
Απριλίου 2018.
Η διάθεση των προνομιακών θέσεων θα γίνει με σειρά προτεραιότητας των αιτημάτων και μετά τις εταιρείες που
συμμετέχουν στη κατηγορία του Πλατινένιου Χορηγού.
Β. ΕΝΘΕΤΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
Οι εταιρείες μπορούν να τοποθετήσουν διαφημιστικά έντυπα (350 τεμάχια) στις τσάντες του συνεδρίου, οι οποίες
θα διανεμηθούν σε όλους τους συμμετέχοντες κατά την εγγραφή τους. Τα έντυπα δεν πρέπει να ξεπερνούν το
μέγεθος σελίδας Α4 και πρέπει να παραδοθούν σε χώρο που θα υποδείξει η Γραμματεία.
Προβολή Χορηγού:
Αναφορά του ονόματος της χορηγού εταιρείας στις ευχαριστίες στο έντυπο του Τελικού Προγράμματος, στην
ιστοσελίδα του συνεδρίου και σε banner που θα αναρτηθεί στον εκθεσιακό χώρο.
Γ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗΣ:
Δυνατότητα για οργάνωση δορυφορικής διάλεξης 30’ με ενημερωτική ή/και εκπαιδευτική μορφή.
Θα τηρηθεί απόλυτη σειρά προτεραιότητας στις αιτήσεις για δορυφορικές διαλέξεις.
Η ημέρα και ώρα θα οριστικοποιηθεί από την οργανωτική επιτροπή σύμφωνα με το επιστημονικό πρόγραμμα
Η εταιρεία χορηγός πρέπει να στείλει γραπτώς στο οργανωτικό – συντονιστικό γραφείο το αργότερο έως και
τις 6 Απριλίου 2018 τις προτάσεις της (θέμα δορυφορικού συμποσίου, πιθανοί προσκελημένοι
ομιλητές/πρόεδροι) προκειμένου να ληθφεί υπόψη από την οργανωτική επιτροπή και το ΔΣ.
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Σημείωση:
Η εταιρεία χορηγός αναλαμβάνει επιπλέον, πέραν του χορηγικού πακέτου την κάλυψη των εξόδων διαμονής και
μετακίνησης του ομιλητή και προέδρου της δορυφορικής διάλεξης (με ευθύνη της).
Η εταιρεία χορηγός αναλαμβάνει επιπλέον, την επιμέλεια εκτύπωση και αποστολή στο χώρο διεξαγωγής του
συνεδρίου των προσκλήσεων με το πρόγραμμα του δορυφορικού συμποσίου ή διάλεξης για να συμπεριληφθούν
στις τσάντες (300 τμχ).
Δ. ΕΚΘΕΣΗ
Εκθεσιακός χώρος 6 τετραγωνικών μέτρων.
Παρακαλούμε σημειώσατε ότι δεν παρέχεται προκατασκευασμένο περίπτερο. Η εταιρεία θα είναι υπεύθυνη για το
στήσιμο του περιπτέρου καθώς και τον εσωτερικό του διάκοσμο.
Το τοπογραφικό θα είναι διαθέσιμο μετά την 1 Απριλίου 2018 και θα διαμορφωθεί βάσει των αιτημάτων.

Ε. ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ:
Το λογότυπο του χορηγού θα εμφανίζεται στο δικτυακό τόπο του συνεδρίου, στο τελικό πρόγραμμα και στο banner
των χορηγών με την ένδειξη «ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ».
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ΑΡΓΥΡΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
Γ’ ΧΟΡΗΓΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ

Αξία χορηγίας: 8.160€

Α. ΈΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ:
Μία (1) ολοσέλιδη διαφημιστική καταχώρηση στο τελικό πρόγραμμα του συνεδρίου.
*Το πρόγραμμα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του συνεδρίου και θα σταλεί ηλεκτρονικά.Επίσης, θα διανεμηθεί την
ώρα του συνεδρίου σε όλους τους εγγεγραμμένους.
Η διαφημιστική καταχώρηση θα πρέπει να είναι 4χρωμη σε αρχείο pdf υψηλής ανάλυσης διαστάσεων 21cm (ύψος)
x 14cm (πλάτος) και θα πρέπει να σταλεί ηλεκτρονικά στο Οργανωτικό – Συντονιστικό Γραφείο μέχρι τη Δευτέρα 30
Απριλίου 2018.
Η διάθεση των προνομιακών θέσεων θα γίνει με σειρά προτεραιότητας των αιτημάτων και μετά τις εταιρείες που
συμμετέχουν στη κατηγορία του Πλατινένιου & Χρυσού Χορηγού.
Β. ΕΝΘΕΤΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
Οι εταιρείες μπορούν να τοποθετήσουν διαφημιστικά έντυπα (300 τεμάχια) στις τσάντες του συνεδρίου, οι οποίες
θα διανεμηθούν σε όλους τους συμμετέχοντες κατά την εγγραφή τους. Τα έντυπα δεν πρέπει να ξεπερνούν το
μέγεθος σελίδας Α4 και πρέπει να παραδοθούν σε χώρο που θα υποδείξει η Γραμματεία.
Προβολή Χορηγού:
Αναφορά του ονόματος της χορηγού εταιρείας στις ευχαριστίες στο έντυπο του Τελικού Προγράμματος, στην
ιστοσελίδα του συνεδρίου και σε banner που θα αναρτηθεί στον εκθεσιακό χώρο.
Γ. ΕΚΘΕΣΗ
Εκθεσιακός χώρος 6 τετραγωνικών μέτρων.
Παρακαλούμε σημειώσατε ότι δεν παρέχεται προκατασκευασμένο περίπτερο. Η εταιρεία θα είναι υπεύθυνη για το
στήσιμο του περιπτέρου καθώς και τον εσωτερικό του διάκοσμο.
Το τοπογραφικό θα είναι διαθέσιμο μετά τη 1 Απριλίου 2018 και θα διαμορφωθεί βάσει των αιτημάτων.

Δ. ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ:
Το λογότυπο του χορηγού θα εμφανίζεται στο δικτυακό τόπο του συνεδρίου, στο τελικό πρόγραμμα και στο banner
των χορηγών με την ένδειξη «ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ».
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ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ XOΡΗΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
1. ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
 Ενοικίαση περιπτέρου 6 τετραγωνικών μέτρων.
 Αναφορά του ονόματος της εκθέτριας εταιρείας στις ευχαριστίες στο έντυπο του Τελικού Προγράμματος και σε
banner που θα αναρτηθεί στον εκθεσιακό χώρο του συνεδρίου.
Κόστος Χορηγίας:

5.100,00 € πλέον 24% ΦΠΑ (850,00ευρώ/τμ)

Το παραπάνω κόστος αναφέρεται σε κόστος ενοικίασης χώρου 6 τετραγωνικών μέτρων μόνο και δεν περιλαμβάνει
προκατασκευασμένο περίπτερο.
Για την ενοικίαση του εκθεσιακού χώρου θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Ο χώρος είναι περιορισμένος.
Προτεραιότητα στην επιλογή χώρου θα έχουν οι ΧΟΡΗΓΟΙ που συμμετέχουν με το Α’, Β’, Γ’ Χορηγικό Πακέτο
Το ύψος της συνολικής χορηγίας θα λαμβάνεται επίσης υπόψη και σύμφωνα με το οποίο θα διατίθεται και η
σειρά προτεραιότητας στην επιλογή του εκθεσιακού χώρου.
To τοπογραφικό του εκθεσιακού χώρου θα διαμορφωθεί σύμφωνα με την εκδήλωση ενδιαφέροντος των εταιρειών
που επιθυμούν να συμμετάσχουν ως εκθέτες και θα είναι διαθέσιμο μετά τη 1 Απριλίου 2018.
2. ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Α. ΈΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ:
Μία (1) ολοσέλιδη διαφημιστική καταχώρηση στο τελικό πρόγραμμα του συνεδρίου.
Η διαφημιστική καταχώρηση θα πρέπει να είναι 4χρωμη σε αρχείο pdf υψηλής ανάλυσης διαστάσεων 21cm (ύψος)
x 14cm (πλάτος) και θα πρέπει να σταλεί ηλεκτρονικά στο Οργανωτικό – Συντονιστικό Γραφείο μέχρι τη Δευτέρα 30
Απριλίου 2018.
Κόστος Χορηγίας:

3.000,00 € πλέον 24% ΦΠΑ
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Β. ΕΝΘΕΤΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
Οι εταιρείες μπορούν να τοποθετήσουν διαφημιστικά έντυπα (300 τεμάχια) στις τσάντες του συνεδρίου, οι οποίες θα
διανεμηθούν σε όλους τους συμμετέχοντες κατά την εγγραφή τους. Τα έντυπα δεν πρέπει να ξεπερνούν το μέγεθος
σελίδας Α4 και πρέπει να παραδοθούν σε χώρο που θα υποδείξει η Γραμματεία.
Προβολή Χορηγού:
Αναφορά του ονόματος της χορηγού εταιρείας στις ευχαριστίες στο έντυπο του Τελικού Προγράμματος, στην
ιστοσελίδα του συνεδρίου και σε banner που θα αναρτηθεί στον εκθεσιακό χώρο.
Κόστος Χορηγίας:

1.500,00 € πλέον 24% ΦΠΑ

3. VIDEO WEBCASTING
Το Video Webcasting είναι η τεχνολογία που επιτρέπει τη μετάδοση video του ομιλητή, με πλήρη συγχρονισμό των
διαφανειών PowerPoint στον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή μέσω Διαδικτύου σε δεύτερο χρόνο.
* Λογότυπο της εταιρείας-χορηγού θα εμφανίζεται στην ιστοσελίδα του συνεδρίου.
* Λογότυπο της εταιρείας-χορηγού θα εμφανίζεται στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Ιδρύματος Καρδιολογίας όπου
οι χρήστες θα έχουν πρόσβαση στο video περιεχόμενο.
* Λογότυπο της εταιρείας-χορηγού θα εμφανίζεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα φιλοξενήσει τη
μαγνητοσκόπηση του συνεδρίου.
* Λογότυπο της εταιρείας-χορηγού θα εμφανίζεται στο τελικό πρόγραμμα στην αναφορά του webcasting.
Κόστος Χορηγίας:

8.500,00 € πλέον 24% ΦΠΑ

4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ / WORKSHOP/ LIVE CASES:
Δυνατότητα για οργάνωση δορυφορικού συμποσίου 60’ ή Workshop ή Live Cases με ενημερωτική ή/και
εκπαιδευτική μορφή.
Θα τηρηθεί απόλυτη σειρά προτεραιότητας στις αιτήσεις για δορυφορικά συμπόσια.
Η ημέρα και ώρα θα οριστικοποιηθεί από την οργανωτική επιτροπή σύμφωνα με το επιστημονικό πρόγραμμα
Η εταιρεία χορηγός πρέπει να στείλει γραπτώς στο οργανωτικό – συντονιστικό γραφείο το αργότερο έως και
την 1η Απριλίου 2018 τις προτάσεις της (θέμα δορυφορικού συμποσίου, πιθανοί προσκελημένοι
ομιλητές/πρόεδροι) προκειμένου να ληθφεί υπόψη από την οργανωτική επιτροπή και το ΔΣ.
Σημείωση:
Η εταιρεία χορηγός αναλαμβάνει επιπλέον, πέραν του χορηγικού πακέτου την κάλυψη των εξόδων διαμονής και
μετακίνησης των ομιλητών/προέδρων του δορυφορικού συμποσίου (με ευθύνη της).
Η εταιρεία χορηγός αναλαμβάνει επιπλέον, την επιμέλεια εκτύπωση και αποστολή στο χώρο διεξαγωγής του
συνεδρίου των προσκλήσεων με το πρόγραμμα του δορυφορικού συμποσίου ή διάλεξης για να συμπεριληφθούν
στις τσάντες (300 τμχ).
Η οργάνωση δορυφορικού συμποσίου/workshop/Live Cases διατίθεται με προτεραιότητα σε όσους συμμετέχουν
με το πακέτου του Πλατινένιου Χορηγού.
Κόστος Χορηγίας:

9.000,00 € πλέον 24% ΦΠΑ
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5. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗΣ:
Δυνατότητα για οργάνωση δορυφορικής διάλεξης 30’ με ενημερωτική ή/και εκπαιδευτική μορφή.
Θα τηρηθεί απόλυτη σειρά προτεραιότητας στις αιτήσεις για δορυφορικά συμπόσια.
Η ημέρα και ώρα θα οριστικοποιηθεί από την οργανωτική επιτροπή σύμφωνα με το επιστημονικό πρόγραμμα
Η εταιρεία χορηγός πρέπει να στείλει γραπτώς στο οργανωτικό – συντονιστικό γραφείο το αργότερο έως και
την 1η Απριλίου 2018 τις προτάσεις της (θέμα δορυφορικού συμποσίου, πιθανοί προσκελημένοι
ομιλητές/πρόεδροι) προκειμένου να ληθφεί υπόψη από την οργανωτική επιτροπή και το ΔΣ.

Σημείωση:
Η εταιρεία χορηγός αναλαμβάνει επιπλέον, πέραν του χορηγικού πακέτου την κάλυψη των εξόδων διαμονής και
μετακίνησης των ομιλητών/προέδρων του δορυφορικού συμποσίου (με ευθύνη της).
Η εταιρεία χορηγός αναλαμβάνει επιπλέον, την επιμέλεια εκτύπωση και αποστολή στο χώρο διεξαγωγής του
συνεδρίου των προσκλήσεων με το πρόγραμμα του δορυφορικού συμποσίου ή διάλεξης για να συμπεριληφθούν
στις τσάντες (300 τμχ).
Η οργάνωση δορυφορικής διάλεξης διατίθεται με προτεραιότητα σε όσους συμμετέχουν με το πακέτου του
Χρυσού Χορηγού.
Κόστος Χορηγίας:

6.500,00 € πλέον 24% ΦΠΑ

6. ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ
Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα παρατεθούν 4 διαλείμματα καφέ για όλους τους συμμετέχοντες στο συνεδριακό
χώρο.
Προβολή Χορηγού:
 Εκτύπωση του λογοτύπου της εταιρείας σε εμφανές σημείο στο χώρο διεξαγωγής.
 Αναφορά του ονόματος της χορηγού εταιρείας στις ευχαριστίες στο έντυπο του Τελικού Προγράμματος και
σε banner που θα αναρτηθεί στον εκθεσιακό χώρο του Συνεδρίου.
Κόστος Χορηγίας:

1.500,00 €/διάλειμμα καφέ πλέον 24% ΦΠΑ
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7. ΔΕΙΠΝΟ ΟΜΙΛΗΤΩΝ
Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα παρατεθεί 1 δείπνο για όλους τους προσκεκλημένους ομιλητές.
Προβολή Χορηγού:
 Εκτύπωση του λογοτύπου της εταιρείας σε εμφανές σημείο στο χώρο διεξαγωγής.
 Εκτύπωση του λογοτύπου στις προσκλήσεις που θα διανεμηθούν στους ομιλητές από τη γραμματεία.
 Λογότυπο της εταιρείας-χορηγού θα εμφανίζεται στις ευχαριστίες στο έντυπο του Τελικού Προγράμματος και
σε banner που θα αναρτηθεί στον εκθεσιακό χώρο.
Κόστος Χορηγίας:

5.000,00 € πλέον 24% ΦΠΑ

8. ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ /ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Προβολή Χορηγού:
 Λογότυπο της εταιρείας-χορηγού θα εμφανίζεται σε οθόνη στο χώρο λειτουργίας της τεχνικής γραμματείας
εντός της συνεδριακής αίθουσας.
 Αναφορά του ονόματος της χορηγού εταιρείας στις ευχαριστίες στο έντυπο του Τελικού Προγράμματος και
στο σημείο αναφοράς της τεχνικής υποστήριξης.
Κόστος Χορηγίας:

5.500,00 € πλέον 24% ΦΠΑ

9. ΚΑΛΥΨΗ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΥΝΕΔΡΩΝ
Δυνατότητα κάλυψης εγγραφής και διαμονής συμμετεχόντων με ανάληψη του πακέτου συμμετοχής το οποίο
αναλύεται ως εξής:

Ειδικευμένοι: 100,00 €
Ειδικευόμενοι – Νοσηλευτές – Φοιτητές: Δωρεάν
Σημειώσεις:
Η έκδοση τιμολογίου επιβαρύνεται με ΦΠΑ 24%
Για την επιβεβαίωση της εγγραφής απαιτείται πλήρης εξόφληση
Η εγγραφή περιλαμβάνει:
 Παρακολούθηση του επιστημονικού προγράμματος
 Επίσκεψη στον Εκθεσιακό Χώρο
 Συνεδριακό Υλικό
 Πιστοποιητικό παρακολούθησης

Διαμονή:
Ξενοδοχείο Du Lac
Δίκλινο δωμάτιο για χρήση μονόκλινου

125,00 €/διανυκτέρευση

Σημείωση:

Το κόστος διαμονής αφορά αυστηρά διαμονή σε δίκλινο δωμάτιο για μονόκλινη χρήση.
Μετά τις 15/04/2018 το Οργανωτικό Συντονιστικό Γραφείο δεν μπορεί να εγγυηθεί διαθεσιμότητα
Δωματίων
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΧΟΡΗΓΟΥΣ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
Ανάληψη χορηγίας – προβολή εταιρείας
Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες προκειμένου να αναλάβουν κάποια χορηγική δραστηριότητα παρακαλούνται να
αποστείλουν την εκδήλωση ενδιαφέροντος τους έως και τις 15 Μαίου 2018 στο Οργανωτικό – Συντονιστικό
Γραφείο του Συνεδρίου.
Οι εταιρείες που επιθυμούν να συμμετέχουν με ένα από τα χορηγικά πακέτα (σελ. 4- 8) θα πρέπει να
αποστείλουν την εκδήλωση ενδιαφέροντος το αργότερο έως και τις 30 Απριλίου 2018 στο Οργανωτικό –
Συντονιστικό Γραφείο του Συνεδρίου μαζί με τις προτάσεις τους για θεματολογία, ομιλητές/προέδρους.
Οι χορηγικές δραστηριότητες θα ανατεθούν με σειρά προτεραιότητας. Η οριστική διευθέτηση συμμετοχής και
προβολής της κάθε εταιρείας με ένα από τους προτεινόμενους τρόπους θα εξαρτηθεί από τη συνολική χορηγία
της στο Συνέδριο.
Οικονομική πολιτική
Όλες οι χορηγικές δραστηριότητες επιβαρύνονται με 24% ΦΠΑ. Με την ανάληψη της χορηγικής
δραστηριότητας, θα υπογραφεί σύμβαση χορηγίας ανάμεσα στην εταιρεία χορηγό και το Οργανωτικό
Συντονιστικό Γραφείο που έχει αναλάβει την οικονομική διαχείριση και τιμολόγηση. Με την υπογραφή της
σύμβασης η χορηγός εταιρεία θα πρέπει να καταβάλει προκαταβολή ύψους 50% του συνολικού κόστους
χορηγίας. Η εξόφληση μπορεί να γίνει σε 45 ημέρες από την έκδοση των αντίστοιχων παραστατικών. Τα
παραστατικά θα εκδοθούν και θα αποσταλούν μετά το πέρας των εργασιών του συνεδρίου.
Ακυρωτική πολιτική
Κάθε ακύρωση συμμετοχής (με χορηγία ή εκθεσιακό περίπτερο) χρειάζεται να αποστέλλεται εγγράφως στη
γραμματεία του συνεδρίου με e-mail στο: info@conferre.gr.
Η συμμετοχή των εταιρειών μπορεί να ακυρωθεί έως και τις 15η Μαΐου 2018 χωρίς καμία επιβάρυνση.
Καμία επιστροφή προκαταβολής δεν είναι δυνατή μετά την 15η Μαΐου 2018.
Όλα τα ποσά που αναφέρονται στο παρόν έντυπο δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%.
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