ΧΟΡΗΓΙΚΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

Διοικητικό Συμβούλιο Ελληνικής Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης
Πρόεδρος:

Αντιπρόεδρος:

Ελληνική Εταιρεία
Αθηροσκλήρωσης
Ίωνος Δραγούμη 3, Ιλίσια, 11528
Δεχόμαστε τα μέλη της εταιρείας
12.00-16.00 μόνο με ραντεβού.
Τηλ: 210-7210055
Φαξ: 210-7210092
e-mail: info@atherosclerosis.gr
Website: www.atherosclerosis.gr

Λυμπερόπουλος Ευάγγελος

Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας,
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Β’ Παθολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό
Νοσοκομείο Ιωαννίνων

Μηλιώνης Χαράλαμπος

Καθηγητής Παθολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Διευθυντής Α’
Παθολογικής Κλινικής, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων

Γενικός Γραμματέας Κώτσης Βασίλειος

Καθηγητής Παθολογίας -Υπέρτασης, Διευθυντής Γ’ Πανεπιστημιακής Κλινικής,
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ειδικός Γραμματέας: Nομικός Τζώρτζης

Αναπληρωτής Καθηγητής Βιοχημείας, Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας - Διατροφής,
Σχολή Επιστημών Υγείας και Αγωγής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα

Ταμίας:
Μέλη:

Φιλιππάτος Θεοδόσιος

Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας,
Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ηράκλειο

Κατσίκη Νίκη

Ειδική Παθολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ
Ακαδημαϊκή Υπότροφος, Διαβητολογικό Κέντρο, Ιατρείο Λιπιδίων-Παχυσαρκίας,
Τμήμα Ενδοκρινολογίας-Μεταβολισμού, Α΄ Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ

Κόκκινος Αλέξανδρος

Παθολόγος, Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας, Ιατρική Σχολή, Εθνικό
και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Α’ Προπαιδευτική Κλινική και
Διαβητολογικό Κέντρο, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό», Αθήνα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
S.A.

Συνεδριακή ΑΕ/ Conferre SA
Λεωφ. Σταύρου Νιάρχου
Θέση Μάρες, Πεδινή
ΤΚ 45500, Ιωάννινα, Ελλάδα
Τηλ: +30 26510 68610,
Fax: +30 26510 68611
E-mail: info@conferre.gr
Website: www.conferre.gr

Κυπραίος Κυριάκος

Καθηγητής Φαρμακολογίας, Τμήμα Ιατρικής
Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Πατρών, Διευθυντής του Εργαστηρίου
Φαρμακολογίας και της Μονάδας Κλινικής Φαρμακολογίας και Τοξικολογίας

Μπουτάρη Χρύσα

Ειδικός Παθολόγος, Β’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Ιπποκράτειο
Γ.Ν. Θεσσαλονίκης

Παναγιωτάκος Δημοσθένης

Καθηγητής Βιοστατιστικής - Επιδημιολογίας, Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας
- Διατροφής, Σχολή Επιστημών Υγείας και Αγωγής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αθηνών, Αθήνα

Τσελέπης Αλέξανδρος

Καθηγητής Βιοχημείας - Κλινικής Χημείας, Τμήμα Χημείας, Σχολή Θετικών
Επιστημών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Επιστημονικός Υπεύθυνος του Ερευνητικού
Κέντρου Αθηροθρόμβωσης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ομάδες εργασίας
ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΗΣ ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΣΗΣ

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΗ
ΥΠΕΡΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΑΙΜΙΑ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δημήτριος Καρδάσης
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αγγελική Χρόνη
ΜΕΛΗ: Κυριάκος Κυπραίος, Κωνσταντίνος Τέλλης,
Ελισάβετ Φραγκοπούλου

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ιωσήφ Κουταγιάρ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γεώργιος Σφήκας
ΜΕΛΗ: Ευάγγελος Λυμπερόπουλος, Φώτιος Μπάρκας,
Χρήστος Ρίζος

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΣΗΣ

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΤΑΣΗ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευάγγελος Πολυχρονόπουλος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βενετία Νοταρά
ΜΕΛΗ: Γεωργία Αναστασίου, Ματίνα Κούβαρη,
Ιωάννης Τζανογιώργης

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ
ΠΡΟΔΙΑΒΗΤΗ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κωνσταντίνος Μακαρίτσης
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θεοδόσιος Φιλιππάτος
ΜΕΛΗ: Ιωάννης Κυριαζής, Χρυσούλα Μπουτάρη,
Σταύρος Παππάς

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γεώργιος Λιάμης
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Χριστίνα Αντζά
ΜΕΛΗ: Σταύρος Αντωνόπουλος, Ιωάννης Δουνδουλάκης,
Κωνσταντίνος Ιμπριάλος

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΠΟΥ ΖΩΗΣ, ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΣΗΣ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νικόλαος Γιαννακούρης
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ελένη Κριτσέλη
ΜΕΛΗ: Ουρανία Ανδρεοπούλου, Μαρία Γιαννακούλια,
Μερόπη Κοντογιάννη

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ
ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γεώργιος Ντάϊος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δημήτριος Σαγρής
ΜΕΛΗ: Νικόλαος Κακαλέτσης, Γεώργιος Γεωργιόπουλος,
Βασίλειος Παπαβασιλείου
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Για Υβριδική Συμμετοχή

ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΥΒΡΙΔΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΧΟΡΗΓΙΕΣ

Για Υβριδική Συμμετοχή

ΧΟΡΗΓΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ
Υβριδική Συμμετοχή

Κόστος

Πλατινένιος Χορηγός

12.000€ - 16.000€

Χρυσός Χορηγός

8.000€ - 12.000€

Αργυρός Χορηγός

5.000€ - 8.000€

Για την επιλογή των χορηγικών δραστηριοτήτων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας
και θα συνυπολογισθεί το συνολικό ύψος της κάθε χορηγίας (ανά εταιρεία).
Οι εταιρείες που θα επιλέξουν τη συμμετοχή τους σε μία από τις παραπάνω κατηγορίες θα έχουν προτεραιότητα
στην επιλογή των χορηγικών δραστηριοτήτων που περιγράφονται στο παρόν έντυπο.
Παρακαλούμε σημειώστε ότι οι τιμές δεν περιλαμβάνουν 24% ΦΠΑ
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Για Υβριδική Συμμετοχή

Δορυφορικά Συμπόσια και Διαλέξεις
Δορυφορικό Συμπόσιο διάρκειας 60 λεπτών

7.000€

Τα θέματα και οι ώρες των δορυφορικών συμποσίων θα ορισθούν σε συνεργασία με την ΟΕ του συνεδρίου.

Δορυφορική Διάλεξη διάρκειας 30 λεπτών

4.000€

Τα θέματα και οι ώρες των δορυφορικών διαλέξεων θα ορισθούν σε συνεργασία με την ΟΕ του συνεδρίου.

Κλινικό Φροντιστήριο διάρκειας 45 λεπτών (σε παράλληλη αίθουσα)

4.000€

Σημειώσεις:
•

Οι δυνατότητες για τις ανωτέρω επιλογές χορηγίας είναι περιορισμένες και θα διατεθούν με προτεραιότητα στα αιτήματα που επιλέξουν να
συμμετέχουν στις κατηγορίες ΠΛΑΤΙΝΕΝΙΟΣ - ΧΡΥΣΟΣ - ΑΡΓΥΡΟΣ χορηγός (με τη σειρά που περιγράφονται οι κατηγορίες).

•

Το θέμα και η ώρα των δορυφορικών θα οριστεί σε απόλυτη συνεργασία με την Οργανωτική Επιτροπή του συνεδρίου.

•

Τα έξοδα (εγγραφής - διαμονής - μετακίνησης) των ομιλητών-προεδρείων δεν συμπεριλαμβάνονται στο ποσό χορηγίας.

•

Ένθεση πρόσκλησης στη συνεδριακή τσάντα. Σε περίπτωση μη διάθεσης εντύπου υλικού (λόγω υγειονομικών πρωτοκόλλων) το Οργανωτικό Συντονιστικό Γραφείο θα προβεί σε ενημέρωση και αποστολή των προσκλήσεων των δορυφορικών ηλεκτρονικά και με SMS προς τους συνέδρους.

•

Στη χορηγία περιλαμβάνεται η αίθουσα και ο οπτικοακουστικός εξοπλισμός.

•

Παράλληλα με το δορυφορικό συμπόσιο ή την διάλεξη δεν θα διεξάγεται άλλη κύρια επιστημονική εκδήλωση.

•

Παράλληλα με το κλινικό φροντιστήριο θα διεξάγονται και άλλες επιστημονικές συνεδρίες.

•

Διαφημιστικό σποτ Εταιρείας (διάρκειας έως 30’) πριν την έναρξη του δορυφορικού συμποσίου/διάλεξης.

ΧΟΡΗΓΙΕΣ
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Για Υβριδική Συμμετοχή

Εκθεσιακός Χώρος
Ενοικίαση Εκθεσιακού Χώρου 6 τ.μ.

4.000€

Σε ειδικό χώρο θα λειτουργεί εμπορική έκθεση και παράλληλα θα λειτουργεί και διαδικτυακός εκθεσιακός χώρος για τους διαδικτυακά συμμετέχοντες.
Στον συνεδριακό χώρο η κάθε χορηγός εταιρεία μπορεί να τοποθετήσει περίπτερο διαστάσεων 2 x 3 μέτρα (Β x Π) και στον αντίστοιχο διαδικτυακό
μπορεί να επιλέξει με e-booth το οποίο θα περιλαμβάνει: pdf έντυπα, κείμενο έως 200 λέξεις, βίντεο, 2 rollup (προϊοντικά και εταιρικά λογότυπα).
•

Για τις προδιαγραφές που αφορούν στο περίπτερο με φυσική παρουσία (βλ. σχετική ενότητα)

Προτεραιότητα στην επιλογή χώρου θα διατεθεί στις εταιρείες που συμμετέχουν με μία από τις κατηγορίες (Πλατινένιος - Χρυσός - Αργυρός) (με τη σειρά
που περιγράφονται οι κατηγορίες).

Τοποθέτηση banner ή ηλεκτρονικής οθόνης

2.500€

Σε ειδικό χώρο στο Συνεδριακό Κέντρο θα διατεθεί χώρος για τοποθέτηση banner για τις εταιρείες χορηγούς. Η κάθε χορηγός εταιρεία μπορεί να
τοποθετήσει banner διαστάσεων έως 1,50 x 2,0 μέτρα Πλάτος x Ύψος και στον αντίστοιχο διαδικτυακό μπορεί να επιλέξει με e-booth το οποίο θα
περιλαμβάνει: pdf έντυπα, κείμενο έως 200 λέξεις, βίντεο, 2 rollup (προϊοντικά και εταιρικά λογότυπα).
Εναλλακτικά η εταιρεία χορηγός μπορεί να τοποθετήσει οθόνη πλάσμα για να προβάλλει spot / διαφημιστικό digital υλικό.
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Καταχωρήσεις σε ηλεκτρονικά συνεδριακά έντυπα
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Εσωτερική Σελίδα

2.000€

Σελίδα για SmPC

ΔΩΡΕΆΝ

ΚΑΤΑΧΩΡHΣΗ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ
Εσωτερική Σελίδα

2.000€

Σελίδα για SmPC

ΔΩΡΕΆΝ

ΧΟΡΗΓΙΕΣ
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Διαλείμματα Καφέ
1.500€

Χορηγία ενός διαλείμματος καφέ
Εταιρικό λογότυπο θα προβάλλεται με ειδική σήμανση στο χώρο κατά τη διάρκεια του διαλείμματος καφέ.
Σημείωση: Η χορηγία αφορά 1 διάλειμμα καφέ.

Ηλεκτρονική προβολή/διαφήμιση
Προβολή σε Mobile Application (αποκλειστική) (1 χορηγία)

3.000€

Προβολή με εταιρικό λογότυπο στην ειδική εφαρμογή με το πρόγραμμα του Συνεδρίου η οποία θα εμπεριέχει το λογότυπο εταιρείας χορηγού. Θα είναι
προσβάσιμη από κινητά τηλέφωνα και tablets και θα παρέχει πληροφορίες για το πρόγραμμα, τους ομιλητές και όλες τις πληροφορίες που αφορούν στο
Συνέδριο.

Λογότυπο στην οθόνη του Bar code (αποκλειστική) (1 χορηγία)

3.000€

Προβολή του λογοτύπου της χορηγού εταιρείας σε οθόνη plasma, η οποία τοποθετείται έξω από την αίθουσα του συνεδρίου για την καταγραφή των
ωρών παρακολούθησης των συνέδρων.
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Προβολή στις οθόνες με το Πρόγραμμα Συνεδρίου

2.000€

Σε οθόνες 55’’ στις οποίες θα προβάλλεται το πρόγραμμα του Συνεδρίου θα εμφανίζεται το λογότυπο των εταιρειών χορηγών (εναλλάξ) δίνοντας
συνεχώς πληροφορίες για το συνέδριο. Με προτεραιότητα η προβολή των εταιρειών που θα επιλέξουν την δραστηριότητα και ανήκουν σε μία από τις
κατηγορίες Πλατινένιος - Χρυσός - Αργυρός.

Προβολή στις οθόνες e-Posters (αποκλειστικά) (1 χορηγία)

3.000€

Λογότυπο της Χορηγού Εταιρείας θα προβάλλεται σε οθόνες plasma όπου θα παρουσιάζονται τα eposters του συνεδρίου.

Live streaming and on Demand (δεν είναι αποκλειστική)

2.000€

Η εταιρεία θα προβάλλεται με το λογότυπο και με διαφημιστικό προϊοντικο banner στο κανάλι αναμετάδοσης των ομιλιών του Συνεδρίου, καθώς και με
σχετικό link που θα παραπέμπει τον χρήστη στην ιστοσελίδα του χορηγού. Τα λογότυπα θα εμφανίζονται εναλλάξ.
Τα διαφημιστικά banner θα εμφανίζονται με την είσοδο στο διαδικτυακό κανάλι.
Μετά τη λήξη του Συνεδρίου θα υπάρχει δυνατότητα αναμετάδοσης των βιντεοσκοπημένων ομιλιών μεμονωμένα (Video on Demand).
Τα λογότυπα και τα διαφημιστικά banner των εταιρειών χορηγών θα παραμένουν στον ίδιο χώρο με την ίδια προβολή.
Τα λογότυπα θα συμπεριληφθούν και στο ενημερωτικό Newsletter που θα σταλεί μετά το πέρας σε όλους τους Συμμετέχοντες του Συνεδρίου για τη
δυνατότητα παρακολούθησης των εργασιών σε δεύτερο χρόνο.

ΧΟΡΗΓΙΕΣ
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Σημειώσεις για τη συμμετοχή με ενοικίαση Εκθεσιακού Χώρου
•

Δεν παρέχεται προκατασκευασμένο περίπτερο.
Η εταιρεία είναι υπεύθυνη για την κατασκευή του περιπτέρου της και
τον εσωτερικό διάκοσμο.
Μέγιστο ύψος κατασκευής 2,50 μέτρα για όλες τις εταιρείες

•

Οι εκθέτες δεν θα πρέπει να τοποθετούν οποιοδήποτε στοιχείο στα
περίπτερά τους, το οποίο βλάπτει ή παρεμποδίζει καθ' οιονδήποτε
τρόπο τους υπόλοιπους εκθέτες. Η γραμματεία του Συνεδρίου διαθέτει
το δικαίωμα να μετακινήσει ή να μετατρέψει εγκαταστάσεις οι οποίες
επηρεάζουν τον εκθεσιακό χώρο ή προκαλούν κίνδυνο ή ενόχληση στους
άλλους εκθέτες.

•

Για την επιλογή του εκθεσιακού χώρου θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας
σύμφωνα με την ημερομηνία παραλαβής του αιτήματος.
Προτεραιότητα θα διατεθεί στις εταιρείες που θα συμμετέχουν με ένα
από τα χορηγικά πακέτα (Πλατινένιος - Χρυσός - Αργυρός)

•

•

Η ενοικίαση του εκθεσιακού χώρου περιλαμβάνει χάραξη και παροχή
500W ρεύματος.

Οι εκθέτες κατά τις ώρες λειτουργίας της εμπορικής έκθεσης του συνεδρίου
φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη ορθής και ασφαλούς λειτουργίας του
εκθεσιακού τους περιπτέρου, είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια των
εκθεμάτων και των προσωπικών τους αντικειμένων τόσο αναφορικά με
θέματα κλοπής, όσο και με θέματα ασφάλειας αστικής ευθύνης.

•

Οι εκθέτες που επιθυμούν παροχή ηλεκτρικού ρεύματος επιπλέον •
των προσφερόμενων 500W θα πρέπει να ενημερώσουν γραπτώς τη
γραμματεία του Συνεδρίου τουλάχιστον 15 ημέρες πριν την έναρξή του.
Το κόστος επιβαρύνει τη χορηγό εταιρεία.

Το τοπογραφικό θα είναι διαθέσιμο τέλη Σεπτεμβρίου μετά τη
συγκέντρωση των αιτημάτων για συμμετοχή στην έκθεση και σύμφωνα
με τα υγειονομικά πρωτόκολλα σε ισχύ. Δύναται να τροποποιηθεί σε
περίπτωση που επιβληθούν νέοι κανονισμοί από την πολιτεία βάσει
πρωτοκόλλων.
Η προτεραιότητα στη διευθέτηση/τροποποίηση θα διατεθεί στις εταιρείες
που συμμετέχουν σε ένα από τα χορηγικά πακέτα (Πλατινένιος - Χρυσός
- Αργυρός).

ΧΟΡΗΓΙΕΣ
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Για Υβριδική Συμμετοχή

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
•
•
•
•
•
•
•

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για τις εταιρείες που επιθυμούν να συμμετάσχουν πρέπει να γίνει εγγράφως στην Εταιρεία Οργάνωσης του Συνεδρίου.
Παρακαλούμε σημειώσατε ότι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Θα ληφθεί υπόψη το ύψος χορηγίας ανά εταιρεία χορηγό, ο χρόνος υποβολής του αιτήματος
και η γραπτή επιβεβαίωση.
Προτεραιότητα σε όλες τις χορηγικές δραστηριότητες θα έχουν οι εταιρείες που θα επιλέξουν να συμμετέχουν σε μία από τις κατηγορίες (Πλατινένιος- Χρυσός - Αργυρός).
Οι εκθέτες καθώς και οι εταιρείες που θα αναλάβουν την κατασκευή των εκθεσιακών περιπτέρων θα πρέπει να συμμορφωθούν με τους κανόνες υγιεινής και ασφαλείας που
επιβάλλει ο Συνεδριακός Χώρος καθώς και με το πρωτόκολλο του συνεδρίου που θα διαμορφωθεί σύμφωνα με την υγειονοική κατάσταση την περίοδο εκείνη.
Διευκρινίζεται ότι ο εκθεσιακός χώρος, δύναται να τροποποιηθεί εφόσον κριθεί απαραίτητο βάσει των υγειονομικών πρωτοκόλλων σε ισχύ την περίοδο εκείνη.
Η εκ νέου οριοθέτηση και διάταξη θα γίνει με σειρά προτεραιότητας των αιτημάτων που είχαν επιβεβαιωθεί.
Οι εκθέτες κατά τις ώρες λειτουργίας της εμπορικής έκθεσης του συνεδρίου φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη ορθής και ασφαλούς λειτουργίας του εκθεσιακού τους περιπτέρου,
είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια των εκθεμάτων και των προσωπικών τους αντικειμένων τόσο αναφορικά με θέματα κλοπής, όσο και με θέματα ασφάλειας αστικής ευθύνης.
Στις ανωτέρω αναγραφόμενες τιμές των προς χορηγία δραστηριοτήτων δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή θα πρέπει να σταλεί γραπτώς στο Οργανωτικό Συντονιστικό Γραφείο: info@conferre.gr.
Το Οργανωτικό Συντονιστικό Γραφείο θα επιβεβαιώσει την παραλαβή του αιτήματος.
Η αξιολόγηση των αιτημάτων θα γίνει από την Οργανωτική Επιτροπή και το ΔΣ έως και τις 8/10/2021
Εν συνεχεία με την επιβεβαίωση της χορηγικής επιλογής σας, θα πρέπει να υπογραφεί σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό με το Οργανωτικό - Συντονιστικό Γραφείο.
Όλα τα αιτήματα χορηγιών, οι κρατήσεις, οι επιβεβαιώσεις ή οι ακυρώσεις θα πρέπει να αποστέλλονται γραπτώς στους χρόνους που αναγράφονται στο παρόν.
Για να ισχύσουν οι κρατήσεις εκθεσιακού χώρου, καθώς και κάθε άλλη μορφή χορηγίας, ορίζεται προκαταβολή 50% επί του συνολικού ποσού (συμπεριλαμβάνεται ο αντίστοιχος ΦΠΑ),
η οποία θα πρέπει να καταβληθεί με την επιβεβαίωση της ζητούμενης χορηγίας.
Η εξόφληση του συνολικού ποσού θα πρέπει να έχει γίνει μέχρι 10/11/2021.
Το κόστος για τις προαναφερόμενες χορηγικές επιλογές επιβαρύνεται με ΦΠΑ 24%. Η κατάθεση των ποσών θα γίνεται σε έναν από τους κάτωθι λογαριασμούς:

ΤΡΆΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΏΣ
Αριθμός Λογαριασμού: 5405014793745
Δικαιούχος: Συνεδριακή ΑΕ
ΙΒΑΝ: GR38 0172 4050 0054 0501 4793 745

ALPHABANK
Αριθμός Λογαριασμού: 371002320000940
Δικαιούχος: Συνεδριακή ΑΕ
ΙBAN: GR65 0140 3710 3710 0232 0000 940

ΧΟΡΗΓΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ
Για Διαδικτυακό Συνέδριο

ΧΟΡΗΓΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ
ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
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ΧΟΡΗΓΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ
Για Διαδικτυακό Συνέδριο

Δορυφορικά Συμπόσια και Διαλέξεις
Δορυφορικό Συμπόσιο διάρκειας 60 λεπτών

7.000€

Τα θέματα και οι ώρες των δορυφορικών συμποσίων θα ορισθούν σε συνεργασία με την ΟΕ του συνεδρίου.

Δορυφορική Διάλεξη διάρκειας 30 λεπτών

4.000€

Τα θέματα και οι ώρες των δορυφορικών διαλέξεων θα ορισθούν σε συνεργασία με την ΟΕ του συνεδρίου.

Κλινικό Φροντιστήριο διάρκειας 45 λεπτών (σε παράλληλη αίθουσα)

4.000€

Σημειώσεις:
•

Οι δυνατότητες για τις ανωτέρω επιλογές χορηγίας είναι περιορισμένες και θα διατεθούν με προτεραιότητα στα αιτήματα που επιλέξουν να
συμμετέχουν στις κατηγορίες ΠΛΑΤΙΝΕΝΙΟΣ - ΧΡΥΣΟΣ - ΑΡΓΥΡΟΣ χορηγός (με τη σειρά που περιγράφονται οι κατηγορίες).

•

Το θέμα και η ώρα των δορυφορικών, θα οριστεί σε απόλυτη συνεργασία με την Οργανωτική Επιτροπή του συνεδρίου.

•

Το Οργανωτικό - Συντονιστικό Γραφείο θα προβεί σε ενημέρωση και αποστολή των προσκλήσεων των δορυφορικών ηλεκτρονικά.

•

Στη χορηγία περιλαμβάνεται η διαδικτυακή υποστήριξη και πρόβες με τους ομιλητές/προέδρους για τη διαδικτυακή συμμετοχή τους.

•

Παράλληλα με το δορυφορικό συμπόσιο ή την διάλεξη δεν θα διεξάγεται άλλη κύρια επιστημονική εκδήλωση.

•

Παράλληλα με το κλινικό φροντιστήριο θα διεξάγονται και άλλες επιστημονικές συνεδρίες.

•

Διαφημιστικό σποτ Εταιρείας (διάρκειας έως 30’) πριν την έναρξη του δορυφορικού συμποσίου/διάλεξης

ΧΟΡΗΓΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ
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Για Διαδικτυακό Συνέδριο

Εκθεσιακός Χώρος
E-Booth

2.500€

Προβολή με e-booth το οποίο θα περιλαμβάνει: pdf έντυπα, κείμενο έως 200 λέξεις, βίντεο, 2 roll up (προϊοντικά και εταιρικά λογότυπα).
•

Link ΒΙΝΤΕΟ της εταιρείας από youtube ή vimeo με απεριόριστο χρόνο σε ή αρχείο mp 4 (προαιρετικό) και pdf αρχεία για διαφημιστική προβολή
(χωρίς περιορισμό).

•

Κείμενο έως και 250 λέξεις.

•

Banner (εικονικά rollup) 230px x 460px σε png αρχεία (υπάρχει δυνατότητα να είναι ενεργά links) - Έως και 2 banner.

•

Logos εταιρείας ή προϊόντων σε png αρχεία (υπάρχει δυνατότητα να είναι ενεργά links).

•

Brochures (διαστάσεις εικόνας: 150px x 210px ) σε png αρχεία για το εικονικό stand (υπάρχει δυνατότητα να είναι ενεργά links) - Έως και 4.
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ΧΟΡΗΓΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ
Για Διαδικτυακό Συνέδριο

Καταχωρήσεις σε ηλεκτρονικά συνεδριακά έντυπα
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Εσωτερική Σελίδα

2.000€

Σελίδα για SmPC

ΔΩΡΕΆΝ

ΚΑΤΑΧΩΡHΣΗ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ
Εσωτερική Σελίδα

2.000€

Σελίδα για SmPC

ΔΩΡΕΆΝ

ΧΟΡΗΓΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ
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Για Διαδικτυακό Συνέδριο

Ηλεκτρονική προβολή/διαφήμιση
Προβολή σε Mobile Application (δεν είναι αποκλειστική)

3.000€

Προβολή με εταιρικό λογότυπο στην ειδική εφαρμογή με το πρόγραμμα του Συνεδρίου η οποία θα εμπεριέχει το λογότυπο της κάθε χορηγού εταιρείας.
Θα είναι προσβάσιμη από κινητά τηλέφωνα και tablets και θα παρέχει πληροφορίες για το πρόγραμμα, τους ομιλητές και όλες τις πληροφορίες που
αφορούν στο Συνέδριο.

Live Streaming and on Demand

2.000€

Η εταιρεία θα προβάλλεται με το λογότυπο και με διαφημιστικό προϊοντικό banner στο κανάλι αναμετάδοσης των ομιλιών του Συνεδρίου, καθώς και με
σχετικό link που θα παραπέμπει τον χρήστη στην ιστοσελίδα του χορηγού. Τα λογότυπα θα εμφανίζονται εναλλάξ.
Τα διαφημιστικά banner θα εμφανίζονται με την είσοδο στο διαδικτυακό κανάλι.
Όλα τα λογότυπα θα εμφανίζονται στο κάτω μέρος της οθόνης καθόλη τη διάρκεια της διαδικτυακής αναμετάδοσης του συνεδρίου (στη περίπτωση που
το συνέδριο πραγματοποιηθεί αποκλειστικά virtual).
Μετά τη λήξη του Συνεδρίου θα υπάρχει δυνατότητα αναμετάδοσης των βιντεοσκοπημένων ομιλιών μεμονωμένα (Video on Demand).
Τα λογότυπα και τα διαφημιστικά banner των εταιρειών χορηγών θα παραμένουν στον ίδιο χώρο με την ίδια προβολή.
Τα λογότυπα θα συμπεριληφθούν και στο ενημερωτικό Newsletter που θα σταλεί μετά το πέρας σε όλους τους Συμμετέχοντες του Συνεδρίου για τη
δυνατότητα παρακολούθησης των εργασιών σε δεύτερο χρόνο

ΧΟΡΗΓΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ
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Για Διαδικτυακό Συνέδριο

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
•
•
•
•

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για τις εταιρείες που επιθυμούν να συμμετάσχουν πρέπει να γίνει εγγράφως στην Εταιρεία Οργάνωσης του Συνεδρίου.
Παρακαλούμε σημειώσατε ότι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Θα ληφθεί υπόψη το ύψος χορηγίας ανά εταιρεία χορηγό, ο χρόνος υποβολής του αιτήματος και η γραπτή
επιβεβαίωση.
Προτεραιότητα σε όλες τις χορηγικές δραστηριότητες θα έχουν οι εταιρείες που θα επιλέξουν να συμμετέχουν σε μία από τις κατηγορίες (Πλατινένιος - Χρυσός - Αργυρός).
Στις ανωτέρω αναγραφόμενες τιμές των προς χορηγία δραστηριοτήτων δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή θα πρέπει να σταλεί γραπτώς στο Οργανωτικό Συντονιστικό Γραφείο: info@conferre.gr.
Το Οργανωτικό Συντονιστικό Γραφείο θα επιβεβαιώσει την παραλαβή του αιτήματος.
Η αξιολόγηση των αιτημάτων θα γίνει από την Οργανωτική Επιτροπή και το ΔΣ έως και τις 8/10/2021
Εν συνεχεία με την επιβεβαίωση της χορηγικής επιλογής σας, θα πρέπει να υπογραφεί σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό με το Οργανωτικό - Συντονιστικό Γραφείο.
Όλα τα αιτήματα χορηγιών, οι κρατήσεις, οι επιβεβαιώσεις ή οι ακυρώσεις θα πρέπει να αποστέλλονται γραπτώς στους χρόνους που αναγράφονται στο παρόν.
Για να ισχύσουν οι κρατήσεις εκθεσιακού χώρου, καθώς και κάθε άλλη μορφή χορηγίας, ορίζεται προκαταβολή 50% επί του συνολικού ποσού (συμπεριλαμβάνεται ο αντίστοιχος ΦΠΑ),
η οποία θα πρέπει να καταβληθεί με την επιβεβαίωση της ζητούμενης χορηγίας.
Η εξόφληση του συνολικού ποσού θα πρέπει να έχει γίνει μέχρι 10/11/2021.
Το κόστος για τις προαναφερόμενες χορηγικές επιλογές επιβαρύνεται με ΦΠΑ 24%. Ηκατάθεση των ποσών θα γίνεται σε έναν από τους κάτωθι λογαριασμούς:

ΤΡΆΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΏΣ
Αριθμός Λογαριασμού: 5405014793745
Δικαιούχος: Συνεδριακή ΑΕ
ΙΒΑΝ: GR38 0172 4050 0054 0501 4793 745

ALPHABANK
Αριθμός Λογαριασμού: 371002320000940
Δικαιούχος: Συνεδριακή ΑΕ
ΙBAN: GR65 0140 3710 3710 0232 0000 940

Ελληνική Εταιρεία Αθηροσκλήρωσης
Ίωνος Δραγούμη 3, Ιλίσια, 11528
Δεχόμαστε τα μέλη της εταιρείας 12.00-16.00 μόνο με ραντεβού.
Τηλ: 210-7210055, Φαξ: 210-7210092
e-mail: info@atherosclerosis.gr
Website: www.atherosclerosis.gr

