
 

     

 

 

5ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο: 
Προκλήσεις & Διλήμματα στα Μεταβολικά Νοσήματα 

 και την Εσωτερική Παθολογία 
19 & 20 Μαΐου 2017 

Ξενοδοχείο Limneon, Καστοριά 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 

Οι εταιρείες θα έχουν τη δυνατότητα να υποστηρίξουν οικονομικά το εκπαιδευτικό σεμινάριο και 

παράλληλα να προβληθούν με τους εξής τρόπους: 

A. ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

Περιορισμένος χώρος θα διατεθεί προς ενοικίαση για τοποθέτηση αράχνης – banner ή και σταντ  

(κατασκευή) των εταιρειών χορηγών.  

Ο χώρος που θα φιλοξενήσει την έκθεση θα βρίσκεται σε ειδικά διαμορφωμένο εκθεσιακό χώρο 

του Συνεδριακού Κέντρου ακριβώς έξω από τη συνεδριακή αίθουσα. 

Στον ίδιο χώρο θα λειτουργεί η γραμματεία και θα πραγματοποιηθούν τα διαλείμματα καφέ.  

Κόστος ενοικίασης χώρου 6τμ:   2.500,00 € πλέον ΦΠΑ   

 

Σημείωση: Για την ενοικίαση εκθεσιακού χώρου θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Το ύψος της 

συνολικής χορηγίας θα λαμβάνεται επίσης υπόψη. 

 

Β. ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 

Προκαταρκτικό Πρόγραμμα: 

(θα διανεμηθεί ηλεκτρονικά). 

Εξωτερική σελίδα οπισθόφυλλου     1.500,00 € 

Εσωτερική σελίδα     1.000,00 € 

 

Για την επιλογή θέσης θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Το ύψος της συνολικής χορηγίας θα 

λαμβάνεται επίσης υπόψη. 

 

Τελικό Πρόγραμμα: 

(θα διανεμηθεί on-site με την εγγραφή των συνέδρων) 

Εξωτερική σελίδα οπισθόφυλλου    2.000,00 € 

Εσωτερική σελίδα οπισθόφυλλου     1.500,00 € 

Εσωτερική σελίδα εξωφύλλου           1.500,00 € 

Απέναντι από την εσωτερική σελίδα εξωφύλλου  1.500,00 € 

 

 



 

     

 

 

 

Σημειώσεις:  

Για την επιλογή θέσης θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.  

Το ύψος της συνολικής χορηγίας θα λαμβάνεται επίσης υπόψη. 

 

Έντυπα/Διαφημιστικό υλικό στην τσάντα:  1.000,00 € 

 

Γ. ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ   
 

Οι εταιρείες μπορούν να καλύψουν τα έξοδα ενοικίασης οπτικοακουστικού εξοπλισμού και 

τεχνικής υποστήριξης στο πλαίσιο του Σεμιναρίου.  

Εμφάνιση του λογοτύπου της εταιρείας σε σήμανση που θα τοποθετηθεί στην τεχνική 

Γραμματεία. 
 

Κόστος προβολής:   2.500,00 € πλέον ΦΠΑ   

 

 

ΠΑΚΕΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 370,00€ (συμπ. ΦΠΑ) 

  

Το πακέτο περιλαμβάνει: 

 

Διαμονή 2 διανυκτερεύσεων με πρωινό (140,00/διανυκτέρευση) 

Συμμετοχή σε ένα Δείπνο (40,00€) 

Συμμετοχή στο ελαφρύ γεύμα (20,00€) 

Εγγραφή (30,00€) 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 

 

Ανάληψη χορηγίας – προβολή εταιρείας 

Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες προκειμένου να αναλάβουν κάποια χορηγική δραστηριότητα 

παρακαλούνται να αποστείλουν το συνημμένο Δελτίο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έως και τις  

10 Φεβρουαρίου 2017, 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. Το Οργανωτικό – Συντονιστικό Γραφείο θα 

επιβεβαιώσει γραπτώς στην εταιρεία την ανάληψη της χορηγικής δραστηριότητας παρέχοντας 

σχετικές λεπτομέρειες και πληροφορίες. 

 

 

 



 

     

 

 

 

 

 

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 τη 

Συνεδριακή ΕΠΕ που θα 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 από την Εταιρεία 

Συνεδριακή ΕΠΕ αμέσως μετά το πέρας της Ημερίδας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οργανωτικό - Συντονιστικό Γραφείο/ Γραμματεία Εκδήλωσης: 

 

Conferre Ltd/ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ ΕΠΕ 
Λεωφ. Σταύρου Νιάρχου, Θέση Μάρες 

Τ.Κ. 45500, Πεδινή Ιωάννινα 

Τηλ: 26510 68610, Fax: 26510 68611, E-mail: info@conferre.gr 

ΑΦΜ: 999808542, ΔΟΥ: ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

Επιστημονικός φορέας διοργάνωσης:  

Εταιρεία Παθολογίας Βορειοδυτικής Ελλάδος 

ΑΦΜ: 997489592 ΔΟΥ: Ιωαννίνων 

mailto:info@conferre.gr


 

     

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

 

ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:   ______________________________________________  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:  ______________________________________________  

Α.Φ.Μ. ΕΤΑΙΡΙΑΣ:   ______________________________________________  

Δ.Ο.Υ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:   ______________________________________________  

ΟΝΟΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ:   ______________________________________________  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:   ______________________________________________  

FAX:   ______________________________________________  

E-MAIL:   ______________________________________________  

 

 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΟΡΗΓΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: 

 

1.  __________________________________________________________________  

2.  __________________________________________________________________  

3.  __________________________________________________________________  

4.  __________________________________________________________________  

5.  __________________________________________________________________  

 

 

 

ΗΕΡΟΜΗΝΙΑ:     ΣΦΡΑΓΙΔΑ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ: 

 

 
 


