ΕΝΤΥΠΟ
ΧΟΡΗΓΙΚΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή:
Με δορυφορικό: 28/2/2018
Με άλλη δραστηριότητα: 31/3/2018
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Χορηγικές δραστηριότητες
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3. ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Α. ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
Β. ΕΝΘΕΤΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
Γ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ & INTERNET CORNER
4. ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Α. ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τόπος Διεξαγωγής
Ξενοδοχείο Grand Serai
Δωδώνης 33, 45332, Ιωάννινα, Ελλάδα
Τηλ.: +30 26510 90550
Φαξ: +30 26510 90557
E-mail: info@grandserai.com
E-mail: reservations@grandserai.com

Ημερομηνίες Διεξαγωγής
Έναρξη Εργασιών:
Λήξη Εργασιών:

ΜΟΡΙΑ:

Θα

Παρασκευή, 25 Μαΐου 2018 (Απόγευμα)
Κυριακή, 27 Μαΐου 2018 στις 20.30

αξιολογηθεί

από

τον

Πανελλήνιο

Ιατρικό

Σύλλογο

για

Χορήγηση Μορίων Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CMECPD credits)
ΧΟΡΗΓΙΕΣ:

Πληροφορίες στις παρακάτω περιγραφόμενες δραστηριότητες.
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XOΡΗΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι εταιρείες θα έχουν τη δυνατότητα να υποστηρίξουν οικονομικά το Πανελλήνιο Συνέδριο και
παράλληλα να προβληθούν με τους εξής τρόπους:

ΧΟΡΗΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΚΟΣΤΟΣ
(ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ)

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ
90΄ λεπτά

7.000,00 €

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ
60΄ λεπτά

5.000,00 €

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ
Εσωτερική Καταχώρηση

2.500,00 €

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ
Οπισθόφυλλο

3.500,00 €

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ
1 & 2η Εσωτερική Οπισθόφυλλου

3.000,00 €

ΕΝΘΕΤΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ

1.000,00 €/ ανά ένθετο

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

3.000,00 €

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ

1.200,00 € / ανά Δ.Κ.

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

3.000,00 €

ΕΛΑΦΡΥ ΓΕΥΜΑ (Μπουφές)

3.200,00 €

ΕΛΑΦΡΥ ΣΝΑΚ (Όρθιο)

1.800,00 €

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

4.000,00 €

η
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1. ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ
Δυνατότητα για οργάνωση δορυφορικού συμποσίου 90’ 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.
Η θεματολογία του Συμποσίου καθώς και η ημέρα και ώρα θα προσδιοριστούν από την Οργανωτική
του Συνεδρίου βάσει των δυνατοτήτων του προγράμματος.

Κόστος Χορηγίας:

7.000,00 € 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 28 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 60’ 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.
Η θεματολογία του Συμποσίου καθώς και η ημέρα και ώρα θα προσδιοριστούν από την Οργανωτική
του Συνεδρίου βάσει των δυνατοτήτων του προγράμματος.

Κόστος Χορηγίας:

5.000,00 € 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 28 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.
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3. ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Α. ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
Το τελικό πρόγραμμα υπολογίζεται να εκτυπωθεί σε 200 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)

Η διαφημιστική καταχώρηση θα πρέπει να είναι 4χρωμη σε αρχείο pdf υψηλής ανάλυσης διαστάσεων
24cm (ύψος) x 17cm (πλάτος) + 3mm ξακρίσματα και θα πρέπει να σταλεί ηλεκτρονικά στο
Οργανωτικό – Συντονιστικό Γραφείο μέχρι τη Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2018.

Κόστος Χορηγίας:

2.500,00 € πλέον ΦΠΑ

Προβολή Χορηγού:
 Ολοσέλιδη διαφημιστική καταχώρηση – ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ
Οπισθόφυλλο
Κόστος Χορηγίας:
3.500,00 € πλέον ΦΠΑ
η
η
1 & 2 εσωτερική οπισθοφύλλου
Κόστος Χορηγίας:
3.000,00 € πλέον ΦΠΑ
Το ύψος της συνολικής χορηγίας θα λαμβάνεται επίσης υπόψη και σύμφωνα με το οποίο θα
διατίθεται και η σειρά προτεραιότητας στην επιλογή των προνομιακών θέσεων.
Η διαφημιστική καταχώρηση θα πρέπει να είναι 4χρωμη σε αρχείο pdf υψηλής ανάλυσης διαστάσεων
24cm (ύψος) x 17cm (πλάτος) + 3mm ξακρίσματα και θα πρέπει να σταλεί ηλεκτρονικά στο
Οργανωτικό – Συντονιστικό Γραφείο μέχρι τη Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2018.
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.

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:

1.000,00 € πλέον ΦΠΑ ανά ένθετο
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Γ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Οι εταιρείες μπορούν να καλύψουν τα έξοδα ενοικίασης οπτικοακουστικού εξοπλισμού και τεχνικής
υποστήριξης στο πλαίσιο του Συνεδρίου.
Προβολή Χορηγού:
 Εκτύπωση του λογοτύπου της εταιρείας σε ηλεκτρονική σήμανση που θα τοποθετηθεί στη τεχνική
Γραμματεία.
 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 3 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:

1.200,00 € πλέον ΦΠΑ /διάλειμμα καφέ

Β. ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΑ
Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα παρατεθεί Εναρκτήρια Δεξίωση/Κοκτέιλ για όλους τους
συμμετέχοντες (150 άτομα).
Κόστος Χορηγίας:
3.000,00 € πλέον ΦΠΑ
Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα παρατεθεί Ελαφρύ Γεύμα (μπουφές) για όλους τους
συμμετέχοντες (150 άτομα).
Κόστος Χορηγίας:
3.200,00 € πλέον ΦΠΑ
Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα παρατεθεί Ελαφρύ Σνακ (όρθιο) για όλους τους συμμετέχοντες
(150 άτομα).
Κόστος Χορηγίας:
1.800,00 € πλέον ΦΠΑ
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.
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5. ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
Κόστος Χορηγίας:

4.000,00 € πλέον ΦΠΑ

 Το παραπάνω κόστος αναφέρεται σε κόστος ενοικίασης χώρου μόνο και δεν περιλαμβάνει
προκατασκευασμένο περίπτερο. Ο χώρος για την ενοικίαση που διατίθενται είναι 6m2 .
Προβολή Χορηγού:
 Θα υπάρχουν καρέκλες και τραπέζια εφόσον ζητηθούν.
 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:


Ενοικίαση εκθεσιακού χώρου.



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.
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).
Ο φορέας διοργάνωσης 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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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΧΟΡΗΓΟΥΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ – ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες προκειμένου να αναλάβουν κάποια χορηγική δραστηριότητα
παρακαλούνται να αποστείλουν την εκδήλωση ενδιαφέροντος τους έως 28 Φεβρουαρίου 2018 (για
όσες εταιρείες επιθυμούν να συμμετέχουν με Δορυφορικό Συμπόσιο ή Διάλεξη) και έως και
τις 31/3 (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 έως και τις 15 Μαρτίου
2018 (για τα δορυφορικά συμπόσια) και έως και τις 10/4 για τις άλλες χορηγικές
δραστηριότηες.
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 το
Οργανωτικό – Συντονιστικό Γραφείο. 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.
Καμία επιστροφή προκαταβολής δεν είναι δυνατή μετά την 15η Απριλίου.
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Έντυπο Συμμετοχής

Επωνυμία Εταιρείας..........................................................................................................
Διεύθυνση........................................................................................................................
Α.Φ.Μ. ..........................................................................Δ.Ο.Υ. .........................................
Υπεύθυνος Επικοινωνίας ..................................................................................................
Τηλ. ................................................... Fax .......................................................................
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Τρόποι Συμμετοχής

Περιγραφή

Κόστος

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ
ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
1η επιλογή Νο
2η 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:

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ – ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΛΕΩΦ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΝΙΑΡΧΟΥ, ΘΕΣΗ ΜΑΡΕΣ, ΠΕΔΙΝΗ, ΤΚ: 455 00, ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΤΗΛ. 2651068610, ΦΑΞ: 26510 68611
ΑΦΜ: 999808542, ΔΟΥ: ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
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