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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ: 

 

Έναρξη Εργασιών:  Παρασκευή,  26 Ιανουαρίου 2018  

Λήξη Εργασιών:      Κυριακή,  28 Ιανουαρίου 2018 

 ΤΟΠΟΣ: 

 
Ξενοδοχείο Royal Olympic, Αθήνα 
Αθανασίου Διάκου 28-34 

117 43, Αθήνα, ΕΛΛΑΔΑ 

Τηλ.: +30 210 92.88.400 

Website: http://www.royalolympic.com  

 

 ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.eemh.gr/  

 ΜΟΡΙΑ: 

Θα χορηγηθούν Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής 

Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα κριτήρια της EACCME – 

UEMS 

 ΕΓΓΡΑΦΕΣ: Δωρεάν 

 ΔΙΑΜΟΝΗ: 

 

Ξενοδοχείο ROYAL OLYMPIC 

Executive δωμάτιο για χρήση μονόκλινου 

100,00€/ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ 

 

 

 

 

 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 

 
 Ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή 

με χορηγικές δραστηριότητες: 

30 Νοεμβρίου 2017 
 

http://www.royalolympic.com/
http://www.eemh.gr/
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XOΡΗΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

1. ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ  

Οι εργασίες της Εκδήλωσης θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα «Olympia» του 

Ξενοδοχείου Royal Olympic στην Αθήνα. Στα πλαίσια της Εκδήλωσης θα λειτουργεί 

ιατροφαρμακευτική και εμπορική έκθεση σε χώρο ακριβώς έξω από την αίθουσα 

«Olympia».  

Στον ίδιο χώρο θα λειτουργεί η Γραμματεία της Εκδήλωσης και θα διεξάγονται τα 

διαλείμματα καφέ.  

Οι εταιρείες μπορούν να συμμετάσχουν με εκθεσιακό περίπτερο. 

 

Κόστος Χορηγίας:  6 (m2)     3.500,00 €  

Κόστος Χορηγίας:  12 (m2) – περιορισμένος αριθμός 7.000,00 €  
 

Το παραπάνω κόστος αναφέρεται σε κόστος ενοικίασης χώρου 6 ή 12 τετραγωνικών 

μέτρων μόνο και δεν περιλαμβάνει προκατασκευασμένο περίπτερο.  

Για την ενοικίαση του εκθεσιακού χώρου θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.  

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 τις 20 Νοεμβρίου 2017. Στο διάστημα αυτό οι εταιρείες που επιθυμούν να 

συμμετέχουν με εκθεσιακό περίπτερο θα πρέπει να αποστείλουν την από μέρους τους 

εκδήλωση ενδιαφέροντος στο Οργανωτικό - Συντονιστικό Γραφείο. 
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2. ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 

 

Α. ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ  
 

Το τελικό πρόγραμμα θα αναρτηθεί ηλεκτρονικά στο διαδίκτυο και θα διανεμηθεί στους 

εγγεγραμμένους συμμετέχοντες on-site. Περιορισμένος αριθμός σελίδων του εντύπου του 

τελικού προγράμματος θα τεθεί στη διάθεση των χορηγών για ολοσέλιδες διαφημιστικές 

καταχωρήσεις των προϊόντων τους. 

 

Προβολή Χορηγού: 

 Ολοσέλιδη Εσωτερική διαφημιστική καταχώρηση.  

 Αναφορά του ονόματος της χορηγού εταιρείας στις ευχαριστίες στο έντυπο του Τελικού 

Προγράμματος και σε banner που θα αναρτηθεί στον εκθεσιακό χώρο της Εκδήλωσης. 

 

Κόστος Χορηγίας (απλή εσωτερική σε τυχαία σειρά):    3.500,00 €  
 

Όλες οι διαφημιστικές καταχωρήσεις θα τοποθετηθούν σε τυχαία σειρά μετά το τέλος του 

επιστημονικού προγράμματος σύμφωνα με τη νέες οδηγίες του ΠΙΣ που αφορούν σε εκδηλώσεις που 

λαμβάνουν μοριοδότηση. 

 

Β. ΕΝΘΕΤΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ 
 

Οι εταιρείες μπορούν να τοποθετήσουν διαφημιστικά έντυπα (250 τεμάχια) στις τσάντες 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: 

 Λογότυπο της εταιρείας-χορηγού στις ευχαριστίες στο έντυπο του Τελικού 

Προγράμματος και σε banner που θα αναρτηθεί στον εκθεσιακό χώρο της Εκδήλωσης 

 

Κόστος Χορηγίας:   1.500,00 € /ένθετο 
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3. ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΑ 

Α. ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΑΦΕ 

Κατά τη διάρκεια της Εκδήλωσης θα παρατεθούν 2-3 διαλείμματα καφέ για όλους τους 

συμμετέχοντες στο συνεδριακό χώρο. 

Προβολή Χορηγού: 

 Λογότυπο της εταιρείας-χορηγού θα εμφανίζεται στο χώρο διεξαγωγής. 

 Λογότυπο της εταιρείας-χορηγού θα εμφανίζεται στις ευχαριστίες στο έντυπο του 

Τελικού Προγράμματος και σε banner που θα αναρτηθεί στον εκθεσιακό χώρο της 

Εκδήλωσης. 

Κόστος Χορηγίας:  1.500,00 €/ διάλειμμα 

 
Β. ΓΕΥΜΑ 

Κατά τη διάρκεια της Εκδήλωσης θα παρατεθεί 1 γεύμα (μπουφές καθιστό) για όλους 

τους συμμετέχοντες σε ειδική αίθουσα το Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2018. 

Προβολή Χορηγού: 

 Λογότυπο της εταιρείας-χορηγού θα εμφανίζεται θα εμφανίζεται στο χώρο διεξαγωγής. 

 Λογότυπο της εταιρείας-χορηγού θα εμφανίζεται στις ευχαριστίες στο έντυπο του 

Τελικού Προγράμματος και σε banner που θα αναρτηθεί στον εκθεσιακό χώρο της 

Εκδήλωσης. 

Κόστος: 3.500,00 €  

 

 
 

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.  

 Τα λογότυπα των χορηγών της κατηγορίας θα εμφανίζονται στην ιστοσελίδα όπου οι 

χρήστες θα κάνουν login για να έχουν πρόσβαση στο video περιεχόμενο. 

Κόστος: 5.000,00  € 
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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 (συμπληρώνοντας το 

συνημμένο Δελτίο) έως και τις 30 Νοεμβρίου 2017 στο Οργανωτικό – Συντονιστικό 

Γραφείο της Εκδήλωσης (e-mail: info@conferre.gr ). 

 

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. 

 

Το Οργανωτικό - Συντονιστικό Γραφείο θα επιβεβαιώσει γραπτώς στην εταιρεία την 

ανάληψη της χορηγικής δραστηριότητας παρέχοντας σχετικές λεπτομέρειες και 

πληροφορίες το αργότερο έως και τις 15 Δεκεμβρίου 2017. 

 

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 τo Οργανωτικό Συντονιστικό Γραφείου 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 της 

Εκδήλωσης. 

  

 

 

 

    

mailto:info@conferre.gr
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ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

 

ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:   _______________________________________________  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:  _______________________________________________  

Α.Φ.Μ. ΕΤΑΙΡΙΑΣ:   _______________________________________________  

Δ.Ο.Υ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:   _______________________________________________  

ΟΝΟΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ:   _______________________________________________  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:   _______________________________________________  

FAX:   _______________________________________________  

E-MAIL:   _______________________________________________  

 
 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗΣ ΧΟΡΗΓΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ :  

 

1.  _______________________________________________________________________  

 

2.  _______________________________________________________________________  

 

3.  _______________________________________________________________________  

 

  
     

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:        ΣΦΡΑΓΙΔΑ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ: 

 


