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ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Επίτιμοι Πρόεδροι
Γ. Κητής

Ε. Τσιάνος

Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος:
Αντιπρόεδρος:
Μεταβατικός Πρόεδρος:
Γεν. Γραμματέας:
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Επιστημονικός Υπεύθυνος:

Ι. Κουτρουμπάκης
Γ. Μπάμιας
Γ. Μάντζαρης
Ν. Βιάζης
Ι. Παπακωνσταντίνου
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Οργανωτική Επιτροπή
Πρόεδρος:
Αντιπρόεδρος:
Γ. Γραμματέας:
Ταμίας:
Μέλη:

Ο. Γιουλεμέ
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Ι. Παπακωνσταντίνου
Ν. Γραμματικός
Α. Καψωριτάκης
Ι. Παχιαδάκης
Κ. Κατσάνος
Α. Γατοπούλου
Κ. Καρμίρης
Επιστημονική Επιτροπή

Ε. Ακριβιάδης
Ν. Βιάζης
Μ. Γαζούλη
Ι. Γουλής
Ε. Ζαμπέλη
Ν. Ευγενίδης
Κ. Θωμόπουλος

Α. Καμπαρούδης
Σ. Καρύδα
Γ. Κουκλάκης
Ι . Κουντουράς
Ι. Κουτρουμπάκης
Γ. Μάντζαρης
Θ. Μάρης

Σ. Μιχόπουλος
Κ. Μπαλάς
Γ. Μπάμιας
Σ. Ποταμιάνος
Δ. Τζιλβές
Δ. Χριστοδούλου
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να σας καλωσορίσω, από τη θέση της Προέδρου της
Οργανωτικής Επιτροπής, στο 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών
Νόσων του Εντέρου, που θα πραγματοποιηθεί στις 18 - 20 Μαΐου 2018, στο Μέγαρο
Μουσικής, στη Θεσσαλονίκη.
Το Συνέδριο αυτό έχει στόχο την συνεχιζόμενη εκπαίδευση και την προβολή των
νεότερων δεδομένων στην έρευνα και στη διαχείριση ασθενών στον τομέα των ΙΦΝΕ.
Καταξιωμένοι Έλληνες και ξένοι επιστήμονες καλούνται να μεταφέρουν τις γνώσεις και
την εμπειρία τους μέσα από ενδιαφέρουσες διαλέξεις, ποικιλόμορφα στρογγυλά
τραπέζια, αντιπαραθέσεις και παρουσιάσεις περιστατικών, δίνοντας έναυσμα για
δημιουργικό διάλογο σε επίκαιρα θέματα.
Η εμπειρία των επιτυχημένων προηγούμενων συνεδρίων της Ελληνικής Ομάδας
Μελέτης των Ιδιοπαθών Νόσων του Εντέρου (ΕΟΜΙΦΝΕ) μας δημιουργεί αυξημένο
αίσθημα ευθύνης, αλλά και αισιοδοξία για μία ακόμη επιτυχημένη επιστημονική
εκδήλωση.
Με τις σκέψεις αυτές, σας καλώ στο 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΟΜΙΦΝΕ και
προσδοκώ να το τιμήσετε με την ενεργό συμμετοχή σας.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Όλγα Γιουλεμέ
Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:
Έναρξη Εργασιών:

Παρασκευή, 18 Μαΐου 2018

Λήξη Εργασιών:

Κυριακή, 20 Μαΐου 2018

ΤΟΠΟΣ:

Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης
25ης Μαρτίου και Παραλία
Τηλέφωνο: 2310 895 800
Email: info@tch.gr
Website: www.tch.gr

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:

http://www.ifne2018.gr/

ΜΟΡΙΑ:

Το επιστημονικό πρόγραμμα θα υποβληθεί προς αξιολόγηση στο
ΠΙΣ

για

να

χορηγηθούν

Μόρια

Συνεχιζόμενης

Ιατρικής

Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα κριτήρια της EACCME – UEMS
ΧΟΡΗΓΙΕΣ:

Πληροφορίες στις παρακάτω περιγραφόμενες δραστηριότητες.
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XOΡΗΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
1. ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ
Δυνατότητα για οργάνωση δορυφορικού συμποσίου 60’ με ενημερωτική ή/και εκπαιδευτική
μορφή.
Θα τηρηθεί απόλυτη σειρά προτεραιότητας στις αιτήσεις για δορυφορικά συμπόσια. Το
ύψος της συνολικής χορηγίας θα λαμβάνεται επίσης υπόψη.
Ο χώρος, ο τόπος και η ώρα του Δορυφορικού Συμποσίου θα καθοριστεί σε συνεννόηση με την
επιστημονική επιτροπή του συνεδρίου.
Παράλληλα με το δορυφορικό συμπόσιο δεν θα διεξάγεται άλλη επιστημονική εκδήλωση.

Κόστος Χορηγίας:

14.000,00 € πλέον ΦΠΑ

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.
Η εταιρεία χορηγός πρέπει να στείλει γραπτώς στο οργανωτικό – συντονιστικό γραφείο το
αργότερο έως και τις 17 Φεβρουαρίου 2018 τις προτάσεις της (θέμα δορυφορικού
συμποσίου, πιθανοί προσκελημένοι ομιλητές/πρόεδροι) προκειμένου να ληφθεί υπόψη από
την οργανωτική επιτροπή και το ΔΣ.

Σημείωση: Η εταιρεία χορηγός αναλαμβάνει επιπλέον την κάλυψη των εξόδων διαμονής και
μετακίνησης των ομιλητών/προέδρων του δορυφορικού συμποσίου.

2. ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ
Δυνατότητα για οργάνωση δορυφορικής διάλεξης 30’ με ενημερωτική ή/και εκπαιδευτική μορφή.
Θα τηρηθεί απόλυτη σειρά προτεραιότητας στις αιτήσεις για δορυφορικές διαλέξεις. Το
ύψος της συνολικής χορηγίας θα λαμβάνεται επίσης υπόψη.
Ο χώρος, ο τόπος και η ώρα του Δορυφορικού Συμποσίου θα καθοριστεί σε συνεννόηση με την
επιστημονική επιτροπή του συνεδρίου.

Κόστος Χορηγίας:

7.000,00 € πλέον ΦΠΑ

Παράλληλα με τη δορυφορική διάλεξη δεν θα διεξάγεται άλλη επιστημονική εκδήλωση.
Εναλλακτικά

Κόστος Χορηγίας:

4.000,00 € πλέον ΦΠΑ

Παράλληλα με τη δορυφορική διάλεξη θα διεξάγεται και άλλη επιστημονική εκδήλωση
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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.
Η εταιρεία χορηγός πρέπει να στείλει γραπτώς στο οργανωτικό – συντονιστικό γραφείο το
αργότερο έως και τις 17 Φεβρουαρίου 2018 τις προτάσεις της (θέμα δορυφορικής
διάλεξης, πιθανοί προσκελημένοι ομιλητές/πρόεδροι) προκειμένου να ληφθεί υπόψη από την
οργανωτική επιτροπή και το ΔΣ.

Σημείωση: Η εταιρεία χορηγός αναλαμβάνει επιπλέον την κάλυψη των εξόδων διαμονής και
μετακίνησης των ομιλητών/προέδρων της δορυφορικής διάλεξης.

3. ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ/ΑΛΛΟ
Α. ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
Το τελικό πρόγραμμα υπολογίζεται να εκτυπωθεί σε 400 αντίτυπα που θα διανεμηθούν στους
εγγεγραμμένους συμμετέχοντες. Περιορισμένος αριθμός σελίδων του εντύπου του τελικού
προγράμματος θα τεθεί στη διάθεση των χορηγών για ολοσέλιδες διαφημιστικές καταχωρήσεις των
προϊόντων τους.
Προβολή Χορηγού:


Ολοσέλιδη διαφημιστική καταχώρηση – ΑΠΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ (τυχαία σειρά)

Κόστος Χορηγίας:

2.000,00 € πλέον ΦΠΑ

Β. ΕΝΘΕΤΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
Οι εταιρείες μπορούν να τοποθετήσουν διαφημιστικά έντυπα (400 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:
Γ. INTERNET CORNER – E-POSTER

1.000,00 € πλέον ΦΠΑ ανά ένθετο

Προβολή Χορηγού:
 Προβολή του λογοτύπου της εταιρείας χορηγού στην ηλεκτρονική οθόνη που θα προβάλλονται τα
e-poster.


Προβολή του λογοτύπου της εταιρείας χορηγού στις οθόνες των Internet corner (2) που θα
διατεθούν στο χώρο της έκθεσης. Στο ίδιο σημείο οι εγγεγραμμένοι θα μπορούν να έχουν
πρόσβαση για να λάβουν το e-abstract book.
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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:

3.000,00 € πλέον ΦΠΑ

4. ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Α. ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ
Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα παρατεθούν 4-5 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, στην ιστοσελίδα του συνεδρίου και σε banner που θα αναρτηθεί στον εκθεσιακό
χώρο.

Κόστος Χορηγίας:

1.600,00 € πλέον ΦΠΑ /διάλειμμα καφέ

Β. ΓΕΥΜΑ
Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα παρατεθεί 1 γεύμα για όλους τους συμμετέχοντες το Σάββατο, 19
Μαΐου 2018.
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, στην ιστοσελίδα του συνεδρίου και σε banner που θα αναρτηθεί στον εκθεσιακό
χώρο.

Κόστος Χορηγίας:

3.000,00 € πλέον ΦΠΑ
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5. ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
Κόστος Χορηγίας:

650,00 € πλέον ΦΠΑ /τετραγωνικό μέτρο

Το παραπάνω κόστος αναφέρεται σε κόστος ενοικίασης χώρου μόνο και δεν περιλαμβάνει
προκατασκευασμένο περίπτερο. Ο χώρος για την ενοικίαση που διατίθενται κυμαίνεται από 6m2 έως
και 12m2.
 Η τιμή για κάθε τετραγωνικό μέτρο χωρίς κατασκευή είναι 650,00 € πλέον ΦΠΑ
 Ο εσωτερικός διάκοσμος και εξοπλισμός του περιπτέρου είναι ευθύνη της εταιρείας - χορηγούς
 Οι εταιρείες θα ενημερωθούν εγκαίρως για τις ημερομηνίες και τις ώρες διάθεσης των εκθεσιακών
χώρων. Καμία εταιρεία δεν μπορεί να κάνει χρήση των χώρων πριν και μετά από τις συγκεκριμένες
ημέρες και ώρες.
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.

Για την ενοικίαση του εκθεσιακού χώρου θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας μετά την
αποστολή του εντύπου συμμετοχής που θα βρείτε στο τέλος του εγγράφου. 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. Η κατανομή των περιπτέρων βάσει των
παραπάνω όρων θα γίνει με τελική έγκριση της Οργανωτικής Επιτροπής.
Για την επιλογή περιπτέρου, παρακαλούμε υποδείξετε 3 επιλογές με σειρά προτεραιότητας. Η σειρά
προτεραιότητας παρακαλούμε να περιγράφεται στο πίνακα του εντύπου συμμετοχής (στο τέλος του
εγγράφου).
H ΕΟΜΙΦΝΕ διατηρεί το δικαίωμα, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης των τετραγωνικών της έκθεσης να
προσθέσει επιπλέον τετραγωνικά χωρίς αυτό να επηρεάζει τα ήδη υπάρχοντα περίπτερα.
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Τοπογραφικό
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΧΟΡΗΓΟΥΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ – ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες προκειμένου να αναλάβουν κάποια χορηγική δραστηριότητα
παρακαλούνται να αποστείλουν την εκδήλωση ενδιαφέροντος τους έως και τις 17 Φεβρουαρίου 2018
(για όσες εταιρείες επιθυμούν να συμμετέχουν με Δορυφορικό Συμπόσιο ή Διάλεξη) και έως
και τις 28/2 (για όσες επιθυμούν συμμετοχή με άλλες χορηγικές δραστηριότητες) στο
Οργανωτικό – Συντονιστικό Γραφείο. Οι χορηγικές δραστηριότητες θα ανατεθούν με σειρά
προτεραιότητας. Η οριστική διευθέτηση συμμετοχής και προβολής της κάθε εταιρείας με έναν από τους
προτεινόμενους τρόπους θα εξαρτηθεί από τη συνολική χορηγία της και κατόπιν εγκρίσεως της
Οργανωτικής Επιτροπής. Το Οργανωτικό – Συντονιστικό Γραφείο θα επιβεβαιώσει γραπτώς στην
εταιρεία την ανάληψη της χορηγικής δραστηριότητας παρέχοντας σχετικές λεπτομέρειες και
πληροφορίες στις 15 Μαρτίου 2018.
Οργανωτικό - Συντονιστικό Γραφείο/ Γραμματεία:
Conferre S.A./ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ ΑΕ
Λεωφ. Σταύρου Νιάρχου, Θέση Μάρες
Τ.Κ. 45500, Πεδινή, Ιωάννινα
Τηλ: 26510 68610, Fax: 26510 68611, E-mail: info@conferre.gr

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Όλες οι χορηγικές δραστηριότητες επιβαρύνονται με 24% ΦΠΑ. Με την ανάληψη της χορηγικής
δραστηριότητας, θα υπογραφεί σύμβαση χορηγίας ανάμεσα στην εταιρεία χορηγό και την
ΕΟΜΙΦΝΕ. 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.

ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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 28 Φεβρουαρίου 2018 χωρίς καμία
επιβάρυνση. Η οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατήσει 20% του
συνολικού ποσού συμμετοχής (χορηγίας ή εκθεσιακού περιπτέρου), για οποιαδήποτε ακύρωση
αποστέλλεται εγγράφως στη γραμματεία του συνεδρίου έως την 31 Μαρτίου 2018. Καμία επιστροφή
προκαταβολής δεν είναι δυνατή μετά την 1η Απριλίου 2018.
Όλα τα ποσά που αναφέρονται στο παρόν έντυπο δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%
Στοιχεία ΕΟΜΙΦΝΕ:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΙΔΙΟΠΑΘΩΝ
ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΩΝ ΝΟΣΩΝ ΕΝΤΕΡΟΥ (ΕΟΜΙΦΝΕ)
ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ
ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΩΑΚΕΙΜ 30 - 106 75 ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ: 999725080 - ΔΟΥ: Δ' ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ./ΦΑΞ: +30 2107231332
e-mail: info@eomifne.gr
Website: www.eomifne.gr
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Έντυπο Συμμετοχής
Επωνυμία Εταιρείας..........................................................................................................
Διεύθυνση........................................................................................................................
Α.Φ.Μ. ..........................................................................Δ.Ο.Υ. .........................................
Υπεύθυνος Επικοινωνίας ..................................................................................................
Τηλ. ................................................... Fax .......................................................................
E-mail...............................................................................................................................
Τρόποι Συμμετοχής

Περιγραφή

Κόστος

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ
ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

1η επιλογή Νο
2η επιλογή Νο
3η επιλογή Νο
Σύνολο Χορηγίας:
Όλα τα ποσά που αναφέρονται στο παρόν έντυπο δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%

Το έντυπο θα πρέπει να συμπληρωθεί και να αποσταλεί στη γραμματεία του Συνεδρίου:
Οργανωτικό - Συντονιστικό Γραφείο/ Γραμματεία:
Conferre S.A. /ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ ΑΕ
Λεωφ. Σταύρου Νιάρχου, Θέση Μάρες
Τ.Κ. 45500, Πεδινή, Ιωάννινα
Τηλ: 26510 68610, Fax: 26510 68611, E-mail: info@conferre.gr
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