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Χαιρετισμός

Αγαπητοί Συνεργάτες,
Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε στο 42ο Πανελλήνιο Συνέδριο
Γαστρεντερολογίας που φέτος θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στις 10-13
Νοεμβρίου 2022.
Η αθρόα και ενεργός συμμετοχή σε όλες τις εκδηλώσεις της Ελληνικής
Γαστρεντερολογικής Εταιρείας, μας ωθεί να βελτιώνουμε και να εμπλουτίζουμε
συνεχώς το επιστημονικό πρόγραμμα. Έτσι και φέτος, η ευρεία θεματολογία,
η παρουσίαση ενδιαφερόντων περιστατικών και οι εισηγήσεις επιφανών
επιστημόνων στον τομέα της Γαστρεντερολογίας, θα αποτελέσουν τη βάση του
επιστημονικού προγράμματος.
Η ενεργός συμμετοχή σε όλες τις επιστημονικές εκδηλώσεις αναδεικνύει τη
δυναμική της επιστημονικής μας κοινότητας και ελπίζουμε φέτος μετά από μία
δύσκολη περίοδο να κορυφωθεί στο Πανελλήνιο Συνέδριο της Εταιρείας μας.
Η επιτυχία όμως του συνεδρίου μας θα εξαρτηθεί όχι μόνο από το υψηλό
επιπέδου επιστημονικό πρόγραμμα αλλά κυρίως και από τη δική σας συμμετοχή
και υποστήριξη. Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλώ να ανταποκριθείτε θετικά
στη πρόσκληση μου για ενεργό συμμετοχή και υποστήριξη στο 42ο Πανελλήνιο
Συνέριο Γαστρεντερολογίας.
Με εκτίμηση
Εκ μέρους του ΔΣ
Ο Πρόεδρος
Περικλής Τάσσιος
Διευθυντής, Γ’ Γαστρεντερολογική Κλινική,
Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center, Αθήνα

ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΓΙΑ ΥΒΡΙΔΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΧΟΡΗΓΙΕΣ

Για Υβριδική Συμμετοχή

ΧΟΡΗΓΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ

Φυσική Παρουσία

Κόστος

Πλατινένιος Χορηγός

16.000€

Χρυσός Χορηγός

13.000€

Αργυρός Χορηγός

10.000 €

Για την επιλογή των χορηγικών δραστηριοτήτων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας και θα συνυπολογισθεί το συνολικό ύψος
της κάθε χορηγίας (ανά εταιρεία).
Σε περιπτώσεις ισόποσων χορηγιών και ταυτόχρονων (χρονικά) αιτημάτων θα αποφασίσει το ΔΣ είτε κρίνοντας με βάση τη
συνολική παρουσία της κάθε χορηγού στις δραστηριότητες της ΕΓΕ είτε με κλήρωση.
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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ΧΟΡΗΓΙΕΣ

Για Υβριδική Συμμετοχή

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ

ΠΛΑΤΙΝΕΝΙΟΣ

ΧΡΥΣΟΣ

ΑΡΓΥΡΟΣ

Εταιρικό λογότυπο στην ιστοσελίδα του
Συνεδρίου







Εταιρικό λογότυπο στα newsletter του
Συνεδρίου







Εταιρικό λογότυπο στα banner σήμανσης του
Συνεδρίου που θα αφορά αποκλειστικά τους
μεγάλους χορηγούς







Εταιρικό Λογότυπο στο τελικό πρόγραμμα του
Συνεδρίου στην ενότητα των ευχαριστιών







Ολοσέλιδη εσωτερική καταχώριση στο
ηλεκτρονικό Τελικό Πρόγραμμα
του Συνεδρίου (οι διαφημίσεις θα συμπεριληφθούν στο τέλος του προγράμματος μετά τις
γενικές πληροφορίες)







Ολοσέλιδη εσωτερική καταχώριση στο
ηλεκτρονικό Βιβλίο Περιλήψεων
του Συνεδρίου (οι διαφημίσεις θα συμπεριληφθούν στο τέλος του βιβλίου περιλήψεων)







Εκθεσιακός χώρος 12 τ.μ






Εκθεσιακός χώρος 6 τ.μ
Δορυφορικό Συμπόσιο διάρκειας 45’ λεπτών






Δορυφορική Διάλεξη διάρκειας 30’ λεπτών
Προβολή στη διαδικτυακή μετάδοση
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ΧΟΡΗΓΙΕΣ

Για Υβριδική Συμμετοχή

Δορυφορικά Συμπόσια και Διαλέξεις
Δορυφορική Διάλεξη διάρκειας 30 λεπτών

7.500€

Τα θέματα και οι ώρες των δορυφορικών διαλέξεων θα ορισθούν σε συνεργασία με την ΟΕ του
συνεδρίου.
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). Περιορισμένος θα είναι και ο χρόνος που θα διατεθεί για δορυφορική
διάλεξη 30’.

• Το θέμα και η ημέρα, θα οριστεί σε απόλυτη συνεργασία με την Οργανωτική Επιτροπή του συνεδρίου.

Λαμβάνεται επίσης υπόψη η ημερομηνία κατάθεσης του αιτήματος και η συνολική συμμετοχή του χορηγού.

• Τα έξοδα των ομιλητών-προεδρείων δεν συμπεριλαμβάνονται στο ποσό χορηγίας.
Οι εταιρείες που επιθυμούν να συμμετέχουν με δορυφορική διάλεξη θα πρέπει να ενημερώσουν το
αργότερο έως και τις 31 Ιουλίου 2022 για να ληφθεί υπόψη στη διαμόρφωση του προγράμματος από την
Οργανωτική Επιτροπή.
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ΧΟΡΗΓΙΕΣ

Για Υβριδική Συμμετοχή

Εκθεσιακός Χώρος
Ενοικίαση Εκθεσιακού Χώρου 6 τ.μ.

6.000€

Η εμπορική έκθεση θα λειτουργεί σε 2 επίπεδα έξω από τις κύριες αίθουσες του συνεδρίου (ILISSOS
FOYER & OLYMPIA FOYER)
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).
Στο πακέτο των χορηγών που ανήκουν σε μία από τις κατηγορίες: Πλατινένιος - Χρυσός περιλαμβάνεται και η
δυνατότητα τοποθέτησης και banner σε ένα από τα δύο επίπεδα που θα λειτουργεί η έκθεση.
Η ανωτέρω τιμή περιλαμβάνει:
Παροχή Ηλεκτρικού ρεύματος 500 Watts ανά 6 τετραγωνικά μέτρα.
1 Τραπέζι & 2 Καρέκλες
Σημειώσεις:
• Το εκθεσιακό πλάνο του συνεδρίου θα αποσταλεί αφού πρώτα προηγηθεί η επιλογή των Πλατινένιων, Χρυσών
& Αργυρών Χορηγών του Συνεδρίου.
• Παρακαλούμε όπως αποστείλετε εγγράφως την εκδήλωση ενδιαφέροντος για εκθεσιακό περίπτερο, καθώς θα
τηρηθεί σειρά προτεραιότητας στην επιλογή.

• Το τοπογραφικό θα είναι διαθέσιμο μετά τις 10 Σεπτεμβρίου 2022 για την επιλογή των μεγάλων
χορηγών (Πλατινένιων, Χρυσών & Αργυρών Χορηγών). Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η επιλογή θέσεων για τους άλλους χορηγούς.
• Για τις προδιαγραφές που αφορούν στο περίπτερο με φυσική παρουσία (βλ. σχετική ενότητα)

Τοποθέτηση banner

2.000€

Στον εκθεσιακό χώρο (ILISSOS FOYER & OLYMPIA FOYER) θα διατεθεί χώρος για τοποθέτηση banner για
τις εταιρείες χορηγούς. Η κάθε χορηγός εταιρεία μπορεί να τοποθετήσει banner διαστάσεων έως 1,00 Χ
2,0 μέτρα ΠχΥ
Δεν θα διατεθεί τοπογραφικό για την επιλογή θέσης για την τοποθέτηση των banner.
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Για Υβριδική Συμμετοχή

Καταχωρήσεις σε συνεδριακά έντυπα

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Εσωτερική Σελίδα

2.000€

Σελίδα για SmPC

ΔΩΡΕΆΝ

ΚΑΤΑΧΩΡHΣΗ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ
Εσωτερική Σελίδα

2.000€

Σελίδα για SmPC

ΔΩΡΕΆΝ

*Παράδοση λογοτύπου και ηλεκτρονικών αρχείων για τις καταχωρίσεις 17x24 (αρχείο pdf )
έως 7/10/2022.
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Για Υβριδική Συμμετοχή

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

3.500€

Προβολή με εταιρικό λογότυπο στην ειδική εφαρμογή με το πρόγραμμα του Συνεδρίου ή 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.

Προβολή στις οθόνες με το Πρόγραμμα Συνεδρίου
(δεν είναι αποκλειστική)

2.000€

Σε ηλεκτρονικές οθόνες 55’ στις οποίες θα προβάλλεται το πρόγραμμα του Συνεδρίου θα εμφανίζεται το
λογότυπο των εταιρειών χορηγών. 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 (1 χορηγία - αποκλειστική)

3.500€

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

Live Webcasting and on Demand (δεν είναι αποκλειστική)

3.000€

Η εταιρεία θα προβάλλεται στο ειδικό παράθυρο αναμετάδοσης στη διαδικτυακή παρακολούθηση.
Μετά τη λήξη του Συνεδρίου θα υπάρχει δυνατότητα αναμετάδοσης των βιντεοσκοπημένων ομιλιών
μεμονωμένα (Video on Demand). Ενημέρωση μέσω Newsletter σε όλους τους Συμμετέχοντες του
Συνεδρίου με τα λογότυπα των εταιρειών χορηγών που θα συμμετέχουν με τη συγκεκριμένη χορηγική
δραστηριότητα.
Με απόφαση του ΔΣ η ζωντανή αναμετάδοση του συνεδρίου θα προγραμματιστεί για μέρος του
επιστημονικού προγράμματος και δεν θα παρέχεται για το σύνολο των αιθουσών και των συνεδριών.
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Διαλείμματα καφέ / Γεύματα Συνεδρίου

ΚΑΦΕΣ
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ

2.000€ / ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

Εταιρικό λογότυπο θα αναφέρεται με ειδική σήμανση στο χώρο κατά τη διάρκεια του διαλείμματος καφέ.
Σημείωση: Η χορηγία αφορά 1 διάλειμμα καφέ εκ των συνολικά 7 διαλειμμάτων καφέ

ΕΛΑΦΡΥ ΓΕΥΜΑ
ΕΛΑΦΡΥ ΓΕΥΜΑ

4.000€ / ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

Εταιρικό λογότυπο θα αναφέρεται σε ειδική σήμανση στο χώρο κατά τη διάρκεια του γεύματος.
Σημείωση: Η χορηγία αφορά 1 γεύμα
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Για Υβριδική Συμμετοχή

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
• 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 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.
• Οι εκθέτες δεν θα πρέπει να τοποθετούν οποιοδήποτε στοιχείο στα περίπτερά τους, το οποίο βλάπτει ή
παρεμποδίζει καθοιονδήποτε 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.
• 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 τους και των προσωπικών τους αντικειμένων τόσο αναφορικά με θέματα
κλοπής όσο και με θέματα ασφάλειας αστικής ευθύνης.
• Το τοπογραφικό θα είναι διαθέσιμο τέλη Ιουλίου 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 τη πολιτεία βάσει πρωτοκόλλων.
Η προτεραιότητα στη διευθέτηση/τροποποίηση θα διατεθεί στις εταιρείες που συμμετέχουν σε ένα
από τα χορηγικά πακέτα (Πλατινένιος - Χρυσός - Αργυρός).
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ΧΟΡΗΓΙΕΣ

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 ασφάλειας που επιβάλλει ο Συνεδριακός
Χώρος καθώς και με το πρωτόκολλο του συνεδρίου που θα διαμορφωθεί σύμφωνα με την υγειονομική
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 τους 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.
Οι εταιρείες που επιθυμούν να συμμετέχουν με δορυφορική διάλεξη ή συμπόσιο θα πρέπει να
ενημερώσουν το αργότερο έως και τις 31 Ιουλίου 2022 για να ληφθεί υπόψη στη διαμόρφωση του
προγράμματος από την Οργανωτική Επιτροπή.

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 επιβεβαίωση την παραλαβή του αιτήματος.
Η αξιολόγηση των αιτημάτων για χορηγίες θα γίνει από την Οργανωτική Επιτροπή και το ΔΣ έως και τις
20/9/2022.
Εν συνεχεία με την επιβεβαίωση της χορηγικής επιλογής σας, θα γίνει επικοινωνία με το φορέα
διοργάνωσης που αναλαμβάνει την υπογραφή συμφωνητικών χορηγίας και την τιμολόγηση των
χορηγιών.
Όλα τα αιτήματα χορηγιών, οι κρατήσεις, οι επιβεβαιώσεις ή οι ακυρώσεις θα πρέπει να αποστέλλονται
γραπτώς στους χρόνους που αναγράφονται στο παρόν.
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ΧΟΡΗΓΙΕΣ

Για Υβριδική Συμμετοχή
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 20/10/2022.
Το κόστος για τις προαναφερόμενες χορηγικές επιλογές επιβαρύνεται με ΦΠΑ 24%. Η κατάθεση των
ποσών θα γίνεται στον κάτωθι λογαριασμό:

ALPHABANK
IBAN: GR74-0140-8130-8130-0200-2007-390
Δικαιούχος: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
• Ακυρώσεις αναφορικά με επιβεβαιωμένες χορηγίες θα γίνονται δεκτές έως και τις 31/7/2022
• Μετά την ημερομηνία αυτή τα ακυρωτικά θα εφαρμόζονται στο 100% του ποσού χορηγίας

15

ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΓΙΑ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΧΟΡΗΓΙΕΣ

Για Διαδικτυακό Συνέδριο

Δορυφορικά Συμπόσια και Διαλέξεις
Δορυφορικό Συμπόσιο διάρκειας 45 λεπτών

9.000€

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

Δορυφορική Διάλεξη διάρκειας 30 λεπτών

7.500€

Τα θέματα και οι ώρες των δορυφορικών διαλέξεων θα ορισθούν σε συνεργασία με την ΟΕ του
συνεδρίου.
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 στην υβριδική έκδοση). Περιορισμένος θα είναι και ο χρόνος
που θα διατεθεί για δορυφορική διάλεξη 45’ και αντίστοιχα 30’. Η προτεραιότητα για χρόνο 45’ θα διατεθεί
πάλι με τη σειρά που περιγράφονται οι κατηγορίες ΠΛΑΤΙΝΕΝΙΟΣ - ΧΡΥΣΟΣ – ΑΡΓΥΡΟΣ.

• Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας στην επιλογή των δορυφορικών. Το θέμα και η ημέρα των δορυφορικών,

θα οριστεί σε απόλυτη συνεργασία με την Οργανωτική Επιτροπή του συνεδρίου. Λαμβάνεται επίσης υπόψη η
ημερομηνία κατάθεσης του αιτήματος και η συνολική συμμετοχή του χορηγού.
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ΧΟΡΗΓΙΕΣ

Για Διαδικτυακό Συνέδριο

Εκθεσιακός Χώρος
E-Booth

3.500€

• Προβολή με e-booth το οποίο θα περιλαμβάνει: pdf έντυπα, κείμενο έως 200 λέξεις, βίντεο, 2 roll up
(προιοντικά και εταιρικά λογότυπα).
• Link ΒΙΝΤΕΟ της εταιρείας από youtube ή vimeo με απεριόριστο χρόνο σε ή αρχείο mp 4
(προαιρετικό) και pdf αρχεία για διαφήμιση 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 (150px X 210px ) σε png αρχεία για το εικονικό stand (υπάρχει δυνατότητα να είναι ενεργά
links) - Έως και 4
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ΧΟΡΗΓΙΕΣ

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
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ΧΟΡΗΓΙΕΣ

Για Διαδικτυακό Συνέδριο

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

3.500€

Προβολή με εταιρικό λογότυπο στην ειδική εφαρμογή με το πρόγραμμα του Συνεδρίου ή 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.

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

3.500€

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

Live Webcasting and on Demand (δεν είναι αποκλειστική)

3.000€

Η εταιρεία θα προβάλλεται στο ειδικό παράθυρο αναμετάδοσης στη διαδικτυακή παρακολούθηση.
Μετά τη λήξη του Συνεδρίου θα υπάρχει δυνατότητα αναμετάδοσης των βιντεοσκοπημένων ομιλιών
μεμονωμένα (Video on Demand). Ενημέρωση μέσω Newsletter σε όλους τους Συμμετέχοντες του
Συνεδρίου με τα λογότυπα των εταιρειών χορηγών που θα συμμετέχουν με τη συγκεκριμένη χορηγική
δραστηριότητα.
Με απόφαση του ΔΣ η ζωντανή αναμετάδοση του συνεδρίου θα προγραμματιστεί για μέρος του
επιστημονικού προγράμματος και δεν θα παρέχεται για το σύνολο των αιθουσών και των συνεδριών.
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ΧΟΡΗΓΙΕΣ

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).
•

•

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 υγειονομική
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 τους 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.
Οι εταιρείες που επιθυμούν να συμμετέχουν με δορυφορική διάλεξη ή συμπόσιο θα πρέπει να
ενημερώσουν το αργότερο έως και τις 31 Ιουλίου 2022 για να ληφθεί υπόψη στη διαμόρφωση του
προγράμματος από την Οργανωτική Επιτροπή.

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 επιβεβαίωση την παραλαβή του αιτήματος.
Η αξιολόγηση των αιτημάτων για χορηγίες θα γίνει από την Οργανωτική Επιτροπή και το ΔΣ έως και τις
20/9/2022.
Εν συνεχεία με την επιβεβαίωση της χορηγικής επιλογής σας, θα γίνει επικοινωνία με το φορέα
διοργάνωσης που αναλαμβάνει την υπογραφή συμφωνητικών χορηγίας και την τιμολόγηση των
χορηγιών.
Όλα τα αιτήματα χορηγιών, οι κρατήσεις, οι επιβεβαιώσεις ή οι ακυρώσεις θα πρέπει να αποστέλλονται
γραπτώς στους χρόνους που αναγράφονται στο παρόν.
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ΧΟΡΗΓΙΕΣ

Για Διαδικτυακό Συνέδριο

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 20/10/2022.
Το κόστος για τις προαναφερόμενες χορηγικές επιλογές επιβαρύνεται με ΦΠΑ 24%. Η κατάθεση των
ποσών θα γίνεται στον κάτωθι λογαριασμό:

ALPHABANK
IBAN: GR74-0140-8130-8130-0200-2007-390
Δικαιούχος: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
• Ακυρώσεις αναφορικά με επιβεβαιωμένες χορηγίες θα γίνονται δεκτές έως και τις 31/7/2022
• Μετά την ημερομηνία αυτή τα ακυρωτικά θα εφαρμόζονται στο 100% του ποσού χορηγίας
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ΕΓΓΡΑΦΗ/ΔΙΑΜΟΝΗ
ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ
ΠΑΡΟΥΣΙΑ
Κατηγορία εγγραφής

Κόστος

Ειδικοί

200,00€

Ειδικευόμενοι

120,00€

Νοσηλευτές

80,00€

Φοιτητές

Δωρεάν

Με επίδειξη φοιτητικής
ταυτότητας

ΕΓΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ
Κατηγορία εγγραφής

Κόστος

Ειδικοί

50,00€

Ειδικευόμενοι

50,00€

Νοσηλευτές

50,00€

Η εγγραφή στο Συνέδριο περιλαμβάνει:
• Τελικό Πρόγραμμα (pdf )
• Ηλεκτρονικό Τόμο Περιλήψεων (pdf )
• Application (e-program)
• Προσωποποιημένη κονκάρδα με γραμμωτό
κωδικό (pdf )
• Συμμετοχή στην έκθεση και στα e-posters
• Πιστοποιητικό παρακολούθησης με Μόρια (CME
Credits) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο
(Π.Ι.Σ.) για τις ιατρικές ειδικότητες.

Η εγγραφή στο Συνέδριο περιλαμβάνει:
• Ηλεκτρονικό Πρόγραμμα (pdf )
• Ηλεκτρονικό Τόμο Περιλήψεων (pdf )
• Application (e-program)
• Ηλεκτρονική προσωποποιημένη κονκάρδα με
γραμμωτό κωδικό (pdf )
• Μοναδικοί κωδικοί πρόσβασης στην ψηφιακή
πλατφόρμα αναμετάδοσης του Συνεδρίου
(username & password)
• Πιστοποιητικό παρακολούθησης με Μόρια (CME
Credits) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο
(Π.Ι.Σ.) για τις ιατρικές ειδικότητες.
*Σημείωση: Η διαδικτυακή αναμετάδοση δεν θα
πραγματοποιηθεί για το σύνολο του συνεδρίου εφόσον η
επιδημιολογική κατάσταση δεν το απαιτεί. Οι συνεδρίες/
αίθουσα που θα μεταδίδονται διαδικτυακά θα φέρουν ειδική
περιγραφή στο τελικό πρόγραμμα και θα ανακοινωθούν τον
Οκτώβριο. Το ΔΣ προτρέπει κάθε ενδιαφερόμενο εφόσον οι
συνθήκες το επιτρέπουν να συμμετέχει με φυσική παρουσία. Σε
περίπτωση που οι συνθήκες της επιδημιολογικής κατάστασης
επιβάλλουν τη διαδικτυακή συμμετοχή το συνέδριο θα
προσαρμοστεί αναλόγως και θα μεταδοθεί πλήρως διαδικτυακά.

							*Η τιμολόγηση επιβαρύνεται με ΦΠΑ
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ΔΙΑΜΟΝΗ
Για τις ανάγκες του Συνεδρίου, το Οργανωτικό-Συντονιστικό Γραφείο έχει προβεί σε προκράτηση δωματίων για τους συμμετέχοντες.
Για κρατήσεις δωματίων οι συμμετέχοντες παρακαλούνται να επικοινωνούν με το Οργανωτικό-Συντονιστικό Γραφείο Συνεδριακή ΑE/Conferre SA τηλ. +30 26510 68610 – email: reservations@conferre.gr.
Μετά τις 30/09/2022 το Οργανωτικό Συντονιστικό Γραφείο δεν μπορεί να εγγυηθεί διαθεσιμότητα δωματίων.
Στο Συνεδριακό Ξενοδοχείο Divani Caravel, θα δοθεί προτεραιότητα σε αιτήματα που αφορούν σε ομιλητές- προέδρους του επιστημονικού προγράμματος.
Η κατανομή στα ξενοδοχεία γίνεται με σειρά προτεραιότητας στα αιτήματα και βάσει διαθεσιμότητας.
Προτεραιότητα έχουν επίσης οι εταιρείες που συμμετέχουν ως χορηγοί του συνεδρίου.

150,00 €/διανυκτέρευση

Δίκλινο δωμάτιο για χρήση μονόκλινου
(συμπεριλαμβάνονται φόροι και πρωινό)
Τρόποι πληρωμής:
Προκαταβολή 50% του συνόλου των κρατήσεων εντός 5 ημερών από την ημερομηνία επιβεβαίωσης της κράτησης.
Εξόφληση του συνόλου των κρατήσεων έως και τις 31/09/2022

Τράπεζα Πειραιώς, Αριθμός Λογαριασμού: 5405-014793-745
IBAN: GR38 0172 4050 0054 0501 4793 745
Swift-BIC: PIRBGRAA - Δικαιούχος: Συνεδριακή ΑΕ/Conferre SA
Alpha Τράπεζα, Αριθμός Λογαριασμού: 371-00-2320-000940
IBAN: GR65 0140 3710 3710 0232 0000 940
Swift-BIC: CRBAGRAA - Δικαιούχος: Συνεδριακή ΑΕ/Conferre SA
Το τιμολόγιο θα εκδοθεί και θα σας αποσταλεί ηλεκτρονικά μετά το πέρας του Συνεδρίου από την
Συνεδριακή Α.Ε.
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