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7  ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
1 & 2 Δεκεμβρίου 2017 Ξενοδοχείο Divani Caravel, Αθήνα 

Υπό την Αιγίδα των:

European Atherosclerosis Society
Ευρωπαϊκή Εταιρεία Αθηροσκλήρωσης

International Atherosclerosis Society
Διεθνής Εταιρεία Αθηροσκλήρωσης

Θεματικές Ενότητες
Παθοφυσιολογία της αθηροσκλήρωσης

Επιδημιολογία και πρόληψη της αθηροσκλήρωσης

Μεταβολικό σύνδρομο

Οικογενής υπερχοληστερολαιμία

Υπέρταση

Τρόπος ζωής, ψυχοκοινωνικοί παράγοντες και αθηροσκλήρωση

Πρόληψη Αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων

Θα χορηγηθούν Μόρια  Συνεχιζόμενης
Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD credits)

Ελληνική Εταιρεία 
Αθηροσκλήρωσης

ΕΝΤΥΠΟ ΧΟΡΗΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

Ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή με ένα από τα χορηγικά πακέτα Α' &  Β' 
   30 Ιουνίου 2017

Ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή με μεμονωμένες χορηγικές δραστηριότητες
   29 Σεπτεμβρίου 2017



Πρόεδρος: Πίτσαβος Χρήστος 
Αντιπρόεδρος: Παναγιωτάκος Δημοσθένης 
Γεν. Γραμματέας: Τζιόμαλος Κωνσταντίνος
Ειδ. Γραμματέας: Λυμπερόπουλος Ευάγγελος   
Ταμίας: Μπιλιανού Ελένη 
Μέλη: Άθυρος Βασίλειος
  Ελισάφ Μωυσής  

Κατσίκη Νίκη  
Κώτσης Βασίλειος  
Νικολάου Βασίλειος

  Τσελέπης Αλέξανδρος

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΣΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τέλλης Κωνσταντίνος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Φραγκοπούλου Ελισάβετ
ΜΕΛΗ: Νομικός Τζώρτζης
ΜΕΛΗ: Τσουμάνη Μαρία
ΜΕΛΗ: Χρόνη Αγγελική

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΣΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γιαννακοπούλου Βασιλική
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παξιμαδάκης Εμμανουήλ
ΜΕΛΗ: Αγγελοπούλου Στέλλα-Μαρία
ΜΕΛΗ: Παντσιώτου Κυρατσούλα
ΜΕΛΗ: Τζανογιώργης Ιωάννης

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παππάς Σταύρος
AΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αλαβέρας Αντώνιος
ΜΕΛΗ: Γιάμπατζης Βασίλειος
ΜΕΛΗ: Ιμπριάλος Κωνσταντίνος
ΜΕΛΗ: Μπουτάρη Χρυσούλα

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητικό Συμβούλιο   

Συντονιστικές Επιτροπές
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ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΗ ΥΠΕΡΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΑΙΜΙΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ελισάφ Μωϋσής
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λυμπερόπουλος Ευάγγελος
ΜΕΛΗ: Ζάχαρης Ευάγγελος
ΜΕΛΗ: Λιάμης Γεώργιος
ΜΕΛΗ: Μπάρκας Φώτιος

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΤΑΣΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παπαδάκης Ιωάννης
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σταμπουλή Στέλλα
ΜΕΛΗ: Άντζα Χριστίνα
ΜΕΛΗ: Αντωνόπουλος Σταύρος
ΜΕΛΗ: Ράϊκου Βάϊα

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΠΟΥ ΖΩΗΣ, ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ 
ΚΑΙ ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΣΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σιαμόπουλος Κωνσταντίνος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κοντογιάννη Μερόπη
ΜΕΛΗ: Γιαννακούλια Μαίρη
ΜΕΛΗ: Παναγιωτάκος Δημοσθένης
ΜΕΛΗ: Πούλια Λιάνα

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ 
ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μηλιώνης Χαράλαμπος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τζιόμαλος Κωνσταντίνος
ΜΕΛΗ: Κακαλέτσης Νικόλαος
ΜΕΛΗ: Μπουζιανά Στέλλα
ΜΕΛΗ: Σπανού Μαριάννα

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
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 Αγαπητοί συνάδελφοι,

Το Δ.Σ. και οι Ομάδες εργασίας της Ελληνικής Εταιρείας Αθηροσκλήρω-
ουσης βρίσκονται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουν τη διοργάνωση του 7  

Συμποσίου των Ομάδων Εργασίας  που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 1 

& 2 Δεκεμβρίου 2017.

Διακεκριμένοι ομιλητές θα μεταφέρουν τις γνώσεις και την εμπειρία τους μέσα 

από ενδιαφέρουσες διαλέξεις και ποικιλόμορφα στρογγυλά τραπέζια, δίνοντας 

έναυσμα για δημιουργικό διάλογο σε επίκαιρα θέματα.

Η εμπειρία των επιτυχημένων προηγούμενων συνεδρίων μας δημιουργεί 

αυξημένο αίσθημα ευθύνης, αλλά και σιγουριά για μία ακόμη επιτυχημένη 

επιστημονική εκδήλωση.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι συντονιστικές επιτροπές των ΟΕ και 

εγώ προσωπικά, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε εκ των προτέρων όλους όσους 

θα εργαστούν για τη διοργάνωση αυτή και φυσικά τις εταιρείες χορηγούς που 

θα σταθούν και φέτος δίπλα μας  στο να καταστεί δυνατή η υλοποίηση της 

εκπαιδευτικής αυτής σημαντικής προσπάθειας.

Αναμένοντας την από μέρους σας θετική εκδήλωση ενδιαφέροντος.

Με εκτίμηση,
Ο πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης

Πίτσαβος Χρήστος

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Ομότιμος Καθηγητής Καρδιολογίας, Τμήμα Ιατρικής, 
Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 
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Γενικές Πληροφορίες 

ΧΟΡΗΓΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ:

Μεμονωμένες χορηγικές δραστηριότητες

Πληροφορίες προς χορηγούς

Α' Χορηγικό Πακέτο (με Δορυφορικό Συμπόσιο)

Β' Χορηγικό Πακέτο (με Δορυφορική Διάλεξη)

Εκθεσιακός Χώρος

Έντυπο Υλικό Συνεδρίου

Διάφορα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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Κατηγορίες Χορηγών

Α' ΧΟΡΗΓΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ
(ΜΕ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ Ή 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ) Περιορισμένος αριθμός

Β' ΧΟΡΗΓΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ
(ΜΕ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ)

Περιορισμένος αριθμός

(Μεμονωμένες χορηγικές 
δραστηριότητες)

(χωρίς περιορισμό)

Σημείωση: Οι δραστηριότητες προβολής που περιλαμβάνονται στα χορηγικά πακέτα (α',β')  δεν δύναται να τροποποιηθούν. 

Ποσό χορηγίας

11.000€ και άνω
(σελ. 7)

8.000€ και άνω
(σελ. 8)

(σελ. 9-12)

ΟΦΕΛΟΣ

Διαφημιστική καταχώρηση 
στο Προκαταρκτικό πρόγραμμα 

(προνομιακή) - (ηλεκτρονική έκδοση) 

Διαφημιστική καταχώρηση στο Τελικό 
πρόγραμμα (προνομιακή)                     

(ηλεκτρονική και έντυπη μορφή)

Αναφορά λογοτύπου στη λίστα των χορηγών 
του τελικού προγράμματος

Αναφορά λογοτύπου στο banner χορηγών

 Ένθετο διαφημιστικό έντυπο στις τσάντες

Δορυφορικό Συμπόσιο 60΄
Δορυφορική Διάλεξη  30'

Κλινικό Φροντιστήριο (ο χρόνος θα 
εξαρτηθεί από το προτεινόμενο πρόγραμμα. 

Αποκλειστικά παράλληλη συνεδρία).

Λογότυπο στην ιστοσελίδα του συνεδρίου

Περίπτερο 6 τμ                              
(προτεραιότητα στην επιλογή)

Έκπτωση 30% σε επιλογή άλλης επιπλέον 
χορηγικής δραστηριότητας

Α' χορηγικό πακέτο
11.000€ και άνω 

χ

χ

χ

χ

χ

60' 

χ

χ

χ

Β' χορηγικό πακέτο
8.000€ και άνω 

χ

χ

χ

χ

χ

30' 

χ

χ

χ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΟΡΗΓΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ
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Α' ΧΟΡΗΓΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ
Αξία χορηγίας: 11.000€ και άνω

Προνόμια χορηγού:

Το λογότυπο του χορηγού θα εμφανίζεται στο δικτυακό τόπο του συνεδρίου.

Μία (1) ολοσέλιδη διαφημιστική καταχώρηση στο προκαταρκτικό πρόγραμμα του συνεδρίου.
*Το προκαταρκτικό πρόγραμμα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του συνεδρίου και θα σταλεί ηλεκτρονικά.

Μία (1) *προνομιακή ολοσέλιδη διαφημιστική καταχώρηση στο τελικό πρόγραμμα του συνεδρίου.
*Προνομιακές θέσεις ορίζονται:
1η εσωτερική σελίδα εξωφύλλου, 2η εσωτερική σελίδα εξωφύλλου, 3η εσωτερική σελίδα εξωφύλλου,
1η εσωτερική σελίδα οπισθοφύλλου, απέναντι από την εσωτερική οπισθόφυλλου

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.
Οι εταιρείες που συμμετέχουν με το Α & Β Χορηγικό πακέτο θα έχουν προτεραιότητα στην επιλογή θέσης.

Δυνατότητα για οργάνωση Δορυφορικού Συμποσίου ή Κλινικού Φροντιστηρίου.
Θα τηρηθεί απόλυτη σειρά προτεραιότητας στις αιτήσεις .
Προβλεπόμενη ημέρα και ώρα: θα ανακοινωθεί στο προκαταρκτικό πρόγραμμα και θα οριστι-
κοποιηθεί από την Οργανωτική Επιτροπή ο ακριβής χρόνος. 
Η οργάνωση Κλινικού Φροντιστηρίου θα είναι παράλληλη συνεδρία στο κυρίως πρόγραμμα.

Η εταιρεία χορηγός πρέπει να στείλει γραπτώς στο οργανωτικό - συντονιστικό γραφείο το αργότερο 
έως και τις 30 Ιουνίου 2017 τις προτάσεις της (θέμα Δορυφορικού Συμποσίου, πιθανοί προσκελημέ-
νοι ομιλητές/πρόεδροι, προτεινόμενο πρόγραμμα Κλινικού Φροντιστηρίου) προκειμένου να ληθ-
φούν υπόψη από την οργανωτική επιτροπή και το Δ.Σ.

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 δύναται να αναλάβει 
επιπλέον το κόστος του γεύματος ή του κοκτέιλ σε περίπτωση που ακολουθεί του Δορυφορικού της Συμποσίου ή του 
Κλινικού Φροντιστηρίου με έκπτωση 30% της τιμής που αναφέρεται στις μεμωνομένες δραστηριότητες.

Το λογότυπο της εταιρείας θα εμφανίζεται σε banner στον εκθεσιακό χώρο του συνεδρίου 
Ένθεση διαφημιστικού εντύπου στις τσάντες των συνέδρων (1.000 τμχ).
Αναφορά του λογοτύπου στις ευχαριστίες των χορηγών του τελικού προγράμματος.

Α. Δικτυακός τόπος:

Β. Έντυπο υλικό συνεδρίου:

Γ.  Έκθεση:

 Δ. Οργάνωση Δορυφορικού Συμποσίου ή Κλινικού Φροντιστηρίου :

Ε.  Επιπλέον:
• 
• 
• 
•
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Αρχική τιμή συνόλου χορηγικών δραστηριοτήτων: 16.200€

30%  έκπτωση στην επιλογή οποιασδήποτε άλλης χορηγικής δραστηριότητας (μεμονωμένης).

Ενδεικτικά αναφέρονται οι εκπτώσεις στις επισιτιστικές εκδηλώσεις:
Γεύμα 2.100,00€ μετά από έκπτωση πλέον ΦΠΑ
Κοκτέιλ 2.800,00€  μετά από έκπτωση πλέον ΦΠΑ 
Διάλειμμα Καφέ 840,00€ μετά από έκπτωση πλέον ΦΠΑ 
Δείπνο Ομιλητών 2.100,00€ μετά από έκπτωση πλέον ΦΠΑ



Β' ΧΟΡΗΓΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ
Αξία χορηγίας: 8.000€ και άνω

Προνόμια χορηγού:

Το λογότυπο του χορηγού θα εμφανίζεται στο δικτυακό τόπο του συνεδρίου.

Μία (1) ολοσέλιδη διαφημιστική καταχώρηση στο προκαταρκτικό πρόγραμμα του συνεδρίου.
*Το προκαταρκτικό πρόγραμμα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του συνεδρίου και θα σταλεί ηλεκτρονικά.

Μία (1) *προνομιακή ολοσέλιδη διαφημιστική καταχώρηση στο τελικό πρόγραμμα του συνεδρίου.
*Προνομιακές θέσεις ορίζονται:
1η εσωτερική σελίδα εξωφύλλου, 2η εσωτερική σελίδα εξωφύλλου, 3η εσωτερική σελίδα εξωφύλλου,
1η εσωτερική σελίδα οπισθοφύλλου, απέναντι από την εσωτερική οπισθόφυλλου

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.
Οι εταιρείες που συμμετέχουν με το Α & Β Χορηγικό πακέτο θα έχουν προτεραιότητα στην επιλογή θέσης.

Δυνατότητα για οργάνωση δορυφορικού συμποσίου 30' με ενημερωτική ή/και εκπαιδευτική μορφή.     
Θα τηρηθεί απόλυτη σειρά προτεραιότητας στις αιτήσεις για δορυφορικά συμπόσια. 
Προβλεπόμενη ημέρα και ώρα: θα ανακοινωθεί στο προκαταρκτικό πρόγραμμα και θα οριστι-
κοποιηθεί από την Οργανωτική Επιτροπή. 

Η εταιρεία χορηγός πρέπει να στείλει γραπτώς στο οργανωτικό – συντονιστικό γραφείο το αργότερο 
έως και τις 30 Ιουνίου 2017 τις προτάσεις της (θέμα δορυφορικής διάλεξης, πιθανοί προσκελημένοι 
ομιλητές/πρόεδροι) προκειμένου να ληθφούν υπόψη από την οργανωτική επιτροπή και το Δ.Σ.

Σημείωση: 
Η εταιρεία χορηγός αναλαμβάνει επιπλέον, πέραν του χορηγικού πακέτου την κάλυψη των εξόδων διαμονής και 
μετακίνησης των ομιλητών/προέδρων της δορυφορικής διάλεξης (με ευθύνη της).
Η εταιρεία δύναται να αναλάβει επιπλέον το κόστος του γεύματος ή του κοκτέιλ σε περίπτωση που ακολουθεί της 
δορυφορικής διάλεξης με έκπτωση 30% της τιμής που αναφέρεται στις μεμωνομένες δραστηριότητες.

Το λογότυπο της εταιρείας θα εμφανίζεται σε banner στον εκθεσιακό χώρο του συνεδρίου 
Ένθεση διαφημιστικού εντύπου στις τσάντες των συνέδρων (1.000 τμχ).
Αναφορά του λογοτύπου στις ευχαριστίες των χορηγών του τελικού προγράμματος

Α. Δικτυακός τόπος:

Β.  Έντυπο υλικό συνεδρίου:

Γ.  Έκθεση:

 Δ. Οργάνωση Δορυφορικής Διάλεξης:

Ε.  Επιπλέον:
• 
• 
• 
•
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Αρχική τιμή συνόλου χορηγικών δραστηριοτήτων: 13.200€

30%  έκπτωση στην επιλογή οποιασδήποτε άλλης χορηγικής δραστηριότητας (μεμονωμένης).

Ενδεικτικά αναφέρονται οι εκπτώσεις στις επισιτιστικές εκδηλώσεις:
Γεύμα 2.100,00€ μετά από έκπτωση πλέον ΦΠΑ
Κοκτέιλ 2.800,00€  μετά από έκπτωση πλέον ΦΠΑ 
Διάλειμμα Καφέ 840,00€ μετά από έκπτωση πλέον ΦΠΑ 
Δείπνο Ομιλητών 2.100,00€ μετά από έκπτωση πλέον ΦΠΑ



ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ 
XOΡΗΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1. ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 
• 
• 

Κόστος Χορηγίας: 4.000,00€ πλέον 24% ΦΠΑ

2. ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Kόστος Χορηγίας: 1.800 πλέον 24% ΦΠΑ

• 
Κόστος Χορηγίας: 1.800,00€ πλέον 24% ΦΠΑ

Ενοικίαση περιπτέρου 6 τετραγωνικών μέτρων.
Αναφορά του ονόματος της εκθέτριας εταιρείας στις ευχαριστίες στο έντυπο του Τελικού Προγράμ-

ματος και σε banner που θα αναρτηθεί στον εκθεσιακό χώρο του συνεδρίου.

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. 

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 30 Ιουνίου 
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.

Προτεραιότητα στην επιλογή χώρου θα έχουν οι χορηγοί που συμμετέχουν με το Α' ή Β' Χορηγικό Πακέτο.

Α. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
Το προκαταρκτικό πρόγραμμα υπολογίζεται να διατεθεί μόνο ηλεκτρονικά.
Περιορισμένος αριθμός σελίδων του εντύπου θα τεθεί στη διάθεση των χορηγών που συμμετέχουν 
με το Α' ή Β' Χορηγικό πακέτο για ολοσέλιδες διαφημιστικές καταχωρήσεις των προϊόντων τους.
*Προνομιακές θέσεις ορίζονται:
1η εσωτερική σελίδα εξωφύλλου, 2η εσωτερική σελίδα εξωφύλλου, 3η εσωτερική σελίδα εξωφύλλου.
Προτεραιότητα στην επιλογή θέσης θα έχουν οι χορηγοί που ανήκουν σε ένα από τα Α' ή Β' Χορηγικά Πακέτα. 

Β. ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 
Το τελικό πρόγραμμα υπολογίζεται να εκτυπωθεί σε 1000 αντίτυπα που θα διανεμηθούν στους 
εγγεγραμμένους συμμετέχοντες on-site 

Προβολή Χορηγού:
Ολοσέλιδη Εσωτερική διαφημιστική καταχώρηση (τυχαία σειρά)
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ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΕΣ:
Οι προνομιακές καταχωρήσεις διατίθενται με προτεραιότητα σε αυτούς που συμμετέχουν με ένα από τα 
χορηγικά πακέτα (Α' & Β')

Προνομιακές θέσεις:
1η εσωτερική σελίδα εξωφύλλου, 2η εσωτερική σελίδα εξωφύλλου, 3η εσωτερική σελίδα εξωφύλλου,
1η εσωτερική οπισθοφύλλου

Γ. ΕΝΘΕΤΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
Οι εταιρείες μπορούν να τοποθετήσουν διαφημιστικά έντυπα (1.000 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 Προγράμμα-
τος, στην ιστοσελίδα του συνεδρίου και σε banner που θα αναρτηθεί στον εκθεσιακό χώρο.

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. 

Προβολή Χορηγού:
Λογότυπο της εταιρείας-χορηγού θα εμφανίζεται στην ιστοσελίδα του συνεδρίου όπου οι χρήστες 

θα κάνουν login για να έχουν πρόσβαση στο video περιεχόμενο.
Λογότυπο της εταιρείας - χορηγού θα εμφανίζεται στην ιστοσελίδα της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΣΗΣ όπου οι χρήστες θα κάνουν login για να έχουν πρόσβαση στο video 
περιεχόμενο.
Λογότυπο της εταιρείας - χορηγού θα εμφανίζεται στο τελικό πρόγραμμα στην αναφορά του 

webcasting.

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 Προγράμ-

ματος και σε banner που θα αναρτηθεί στον εκθεσιακό χώρο του Συνεδρίου.

Κόστος Χορηγίας: 2.200,00€ πλέον 24% ΦΠΑ

Κόστος Χορηγίας: 1.200,00€ πλέον 24% ΦΠΑ ανά ένθετο

3. VIDEO WEBCASTING 

•

•

•

Κόστος Χορηγίας: 5.000,00€ πλέον 24% ΦΠΑ

4. ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ

•
•

Κόστος Χορηγίας: 1.200,00€/διάλειμμα καφέ πλέον 24% ΦΠΑ
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ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ XOΡΗΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ



5. ΓΕΥΜΑ

•
•

Κόστος Χορηγίας: 3.000,00€/γεύμα πλέον 24% ΦΠΑ

6. ΔΕΙΠΝΟ ΟΜΙΛΗΤΩΝ

•
•
•

Κόστος Χορηγίας: 3.000,00€ πλέον 24% ΦΠΑ

7. ΔΕΞΙΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

•
•

•
Κόστος Χορηγίας: 4.000,00€ πλέον 24% ΦΠΑ

8. ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ

Κόστος Χορηγίας: 7.000,00€ πλέον 24% ΦΠΑ

•

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα παρατεθούν 2 γεύματα  για όλους τους συμμετέχοντες την Παρα-
σκευή και το Σάββατο, 1 & 2 Δεκεμβρίου 2017.

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 Προγράμμα-

τος, στην ιστοσελίδα του συνεδρίου και σε banner που θα αναρτηθεί στον εκθεσιακό χώρο.

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 Προγράμ-

ματος και σε banner που θα αναρτηθεί στον εκθεσιακό χώρο.

Η δεξίωση (κοκτέιλ) θα παρατεθεί για όλους τους συμμετέχοντες την Παρασκευή, 1 Δεκεμβρίου 2017 
σε χώρο του ξενοδοχείου. 

Προβολή Χορηγού:
Εκτύπωση του ονόματος της χορηγού εταιρείας σε εμφανές σημείο στο χώρο διεξαγωγής της.
Αναφορά του ονόματος της χορηγού εταιρείας στις ευχαριστίες στο έντυπο του Τελικού Προγράμμα-

τος και σε banner που θα αναρτηθεί στο χώρο του συνεδρίου.
Δυνατότητα τοποθέτησης (1) banner στην είσοδο του χώρου κατά την υποδοχή των συνέδρων.

Δυνατότητα για οργάνωση δορυφορικού συμποσίου 60' με ενημερωτική ή/και εκπαιδευτική μορφή.     
Θα τηρηθεί απόλυτη σειρά προτεραιότητας στις αιτήσεις για δορυφορικά συμπόσια. 
Η ημέρα και ώρα θα ορισθεί από την οργανωτική επιτροπή σύμφωνα με το προκαταρκτικό πρόγραμμα. 

Προβολή Χορηγού:
Αναφορά του ονόματος της χορηγού εταιρείας στις ευχαριστίες στο έντυπο του Τελικού Προγράμμα-

τος, στην ιστοσελίδα του συνεδρίου και σε banner που θα αναρτηθεί στον εκθεσιακό χώρο.
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Η εταιρεία χορηγός πρέπει να στείλει γραπτώς στο οργανωτικό - συντονιστικό γραφείο το αργότερο 
έως και τις 30 Ιουνίου 2017 τις προτάσεις της (θέμα δορυφορικού συμποσίου, πιθανοί προσκελημέ-
νοι 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 ομι-
λητών/προέδρων του δορυφορικού συμποσίου.
Τα συμπόσια θα διατεθούν με προτεραιότητα στις εταιρείες που θα δηλώσουν ενδιαφέρον για συμμετοχή με το Α' Χορηγικό 
Πακέτο.

Δυνατότητα οργάνωσης κλινικού φροντιστηρίου.
Θα τηρηθεί απόλυτη σειρά προτεραιότητας στις αιτήσεις.
Η ημέρα, ώρα και διάρκεια θα ορισθεί από την οργανωτική επιτροπή σύμφωνα με το προκαταρκτικό 
πρόγραμμα. Η διεξαγωγή θα είναι παράλληλη συνεδρία με το κυρίως πρόγραμμα.

Προβολή Χορηγού:
Αναφορά του ονόματος της χορηγού εταιρείας στις ευχαριστίες στο έντυπο του Τελικού Προγράμμα-
τος, 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 30 Ιουνίου 2017 τις προτάσεις της (θέμα κλινικού φροντιστηρίου, πιθανοί προσκελημέ-
νοι 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 ομι-
λητών/προέδρων του κλινικού φρονιστηρίου.
Η διοργάνωση κλινικού φροντιστηρίου θα διατεθεί με προτεραιότητα στις εταιρείες που θα δηλώσουν ενδιαφέρον για 
συμμετοχή με το Α' Χορηγικό Πακέτο.

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 ορισθεί από την οργανωτική επιτροπή σύμφωνα με το προκαταρκτικό πρόγραμμα. 

Η εταιρεία χορηγός πρέπει να στείλει γραπτώς στο οργανωτικό – συντονιστικό γραφείο το αργότερο 
έως και τις 30 Ιουνίου 2017 τις προτάσεις της (θέμα δορυφορικής διάλεξης, πιθανοί προσκελημένοι 
ομιλητές/πρόεδροι) προκειμένου να ληθφεί υπόψη από την οργανωτική επιτροπή και το ΔΣ.

Σημείωση:
Η εταιρεία χορηγός αναλαμβάνει επιπλέον την κάλυψη των εξόδων διαμονής και μετακίνησης των ομι-
λητών/προέδρων της δορυφορικής διάλεξης.
Οι διαλέξεις θα διατεθεούν με προτεραιότητα στις εταιρείες που θα δηλώσουν ενδιαφέρον για συμμετοχή με το Α' ή Β' 
Χορηγικό Πακέτο.

9. ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

10.  ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ

Κόστος Χορηγίας: 4.000,00€ πλέον 24% ΦΠΑ

Κόστος Χορηγίας: 7.000,00€ πλέον 24% ΦΠΑ
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
ΠΡΟΣ ΧΟΡΗΓΟΥΣ 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Ανάληψη χορηγίας – προβολή εταιρείας

Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες προκειμένου να αναλάβουν κάποια χορηγική δραστηριότητα παρακα-
λούνται να αποστείλουν την εκδήλωση ενδιαφέροντος τους έως και τις  29 Σεπτεμβρίου 2017 στο 
Οργανωτικό – Συντονιστικό Γραφείο του Συνεδρίου.

Οι εταιρείες που επιθυμούν να συμμετέχουν με ένα από τα χορηγικά πακέτα (Α' ή Β')  θα πρέπει να 
αποστείλουν την εκδήλωση ενδιαφέροντος το αργότερο έως και τις 30 Ιουνίου 2017 στο Οργανω-
τικό - Συντονιστικό Γραφείο του Συνεδρίου μαζί με τις προτάσεις τους για θεματολογία, ομιλη-
τές/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.
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ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ – ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Συνεδριακή Α.Ε./ Conferre S.A.
Λεωφ. Σταύρου Νιάρχου, περιοχή Μάρες, ΤΚ:45500, Πεδινή, Ιωάννινα
Τηλ. 26510 68610
Fax: 26510 68611 
Email: info@conferre.gr
Website: http://www.conferre.gr


