ΕΝΤΥΠΟ ΧΟΡΗΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Γενικές Πληροφορίες
Χαιρετισμός
Κατάλογος Χορηγιών
Πληροφορίες προς Χορηγούς
Πληροφορίες Έγγραφής - Διαμονής – Διατροφής

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:
Έναρξη Εργασιών:

Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2018

Λήξη Εργασιών:

Κυριακή, 18 Μαρτίου 2018

ΤΟΠΟΣ:

Συνεδριακό Κέντρο Διάσελο, Μέτσοβο

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ:

Θα αξιολογηθεί από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο για Χορήγηση Μορίων
Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME- CPD credits)

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
Αγαπητές και Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Μεταβολισµού των Οστών (Ε.Ε.Μ.Μ.Ο), διοργανώνει την
επιστηµονική εκδήλωση «Μεταβολικά Νοσήµατα των Οστών - Βιβλιογραφική Ενηµέρωση»
στο Μέτσοβο στις 16, 17 και 18 Μαρτίου 2018.
Όπως κάθε χρόνο αυτή η πρώτη εκδήλωση της εταιρείας μας, έχει σαν αντικείμενο την
παρουσίαση των σημαντικότερων εργασιών που δημοσιεύτηκαν όχι μόνο την περασμένη
χρονιά, αλλά κυριολεκτικά μερικές φορές και μέχρι την παραμονή της εκδήλωσης και
αφορούν επιλεγμένη θεματολογία από τις πιο κρίσιμες εξελίξεις στην έρευνα και κλινική
πρακτική στον τομέα της οστεοπόρωσης και των άλλων μεταβολικών νοσημάτων των οστών.
Επιπρόσθετα εκτός από την παρουσίαση των δημοσιεύσεων, η εκδήλωση περιλαμβάνει
παρουσίαση των σημαντικότερων ανακοινώσεων που έγιναν την προηγούμενη χρονιά στα
διεθνή συνέδρια του συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου.
Με αυτό τον τρόπο ολοκληρώνεται η συνεχιζόμενη ενημέρωση που έχει σαν στόχο την
κάλυψη της ανάγκης των συναδέλφων για σύγχρονη γνώση και εναρμονισμένη με νέα
δεδομένα αντιμετώπιση των περιστατικών στην καθημερινή κλινική πράξη. Με επίγνωση
της εξουθενωτικής καθημερινότητας του κλινικού γιατρού και τον περιορισμένο χρόνο που
έχουμε όλοι στη διάθεσή μας για ενημέρωση σχετικά με τις νέες εξελίξεις, η εκδήλωση αυτή
της εταιρείας μας, έρχεται κάθε χρόνο να καλύψει την ανάγκη αυτή περιεκτικά και
επικεντρωμένα από έμπειρους ομιλητές.
Σας προσκαλούµε λοιπόν στο Μέτσοβο για ενημέρωση, συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων
σε θέματα που ενδιαφέρουν όλους όσους ασχολούνται με το γνωστικό αντικείμενο της
οστεοπόρωσης και των υπολοίπων μεταβολικών νοσημάτων των οστών
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ε.Μ.Μ.Ο
2017 - 2018
Η Πρόεδρος
Κασκάνη Ευαγγελία
Ρευματολόγος

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΟΡΗΓΙΩΝ
1. ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
Προνομιακός Εκθεσιακός Χώρος (Θέσεις 1 – 5)
Κόστος Χορηγίας:

3.000,00 €

Το παραπάνω κόστος αναφέρεται σε κόστος ενοικίασης χώρου μόνο και δεν περιλαμβάνει προκατασκευασμένο
περίπτερο. Ο χώρος για την ενοικίαση που διατίθενται είναι 6m2. Το περίπτερο είναι δυνατό να διαθέτει μόνο
πλάτη και όχι πλαϊνές κατασκευές.
Εκθεσιακός Χώρος
Κόστος Χορηγίας:
2.000,00 €
Το παραπάνω κόστος αναφέρεται σε κόστος ενοικίασης χώρου για τοποθέτηση Roll – up banner / αράχνη.
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. 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.

2. 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)
Κόστος Χορηγίας:

1.500,00 €

Προβολή Χορηγού:
 Ολοσέλιδη διαφημιστική καταχώρηση – ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ
Προνομιακές θέσεις:
*Οπισθόφυλλο
Κόστος Χορηγίας:

2.500,00 €

*Εσωτερική οπισθοφύλλου:
Κόστος Χορηγίας:

1.800,00 €

*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.
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 (200 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 € /ένθετο

4. ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Α. ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ
Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα παρατεθούν 3-4 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 Προγράμματος, στην
ιστοσελίδα του συνεδρίου και σε banner που θα αναρτηθεί στον εκθεσιακό χώρο.
Κόστος Χορηγίας:

850,00 € ανά διάλειμμα καφέ

Β. ΔΕΙΠΝΟ ΟΜΙΛΗΤΩΝ
Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα παρατεθεί δείπνο προς τους προσκεκλημένους ομιλητές του συνεδρίου.
Προβολή Χορηγού:
 Εκτύπωση του λογοτύπου της εταιρείας σε εμφανές σημείο στο χώρο διεξαγωγής και στις προσκλήσεις.
 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:

2.000,00 €

4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ
Οι εταιρείες μπορούν να συμμετέχουν ως χορηγοί της τεχνικής υποστήριξης και του οπτικοακουστικού εξοπλισμού
στο πλαίσιο του Συνεδρίου.
Προβολή Χορηγού:
 Αναφορά του λογοτύπου της εταιρείας σε σήμανση που θα τοποθετηθεί στην τεχνική Γραμματεία και σε
ηλεκτρονική οθόνη στο βήμα του ομιλητή.
 Αναφορά του λογοτύπου της εταιρείας στη λίστα των χορηγών του τελικού προγράμματος.
Κόστος Χορηγίας:

2.500,00 €

5. VIDEO WEBCASTING
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 της Ε.Ε.Μ.Μ.Ο. www.eemmo.gr, στο
σημείο όπου οι χρήστες θα έχουν πρόσβαση στο video περιεχόμενο.
 Λογότυπο της εταιρείας - χορηγού θα εμφανίζεται στο τελικό πρόγραμμα στην αναφορά του webcasting.
Κόστος Χορηγίας:

3.000,00 €

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΧΟΡΗΓΟΥΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ – ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες προκειμένου να αναλάβουν κάποια χορηγική δραστηριότητα παρακαλούνται να
αποστείλουν την εκδήλωση ενδιαφέροντος τους έως και τις 15 Δεκεμβρίου 2018 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. Τα λογότυπα όλων των εταιρειών χορηγών θα αναφέρονται
(αλφαβητικά) στη λίστα των χορηγών του τελικού προγράμματος και σε banner του συνεδρίου (ανεξάρτητα με το
ύψος χορηγίας και το τρόπο προβολής).
Το Οργανωτικό – Συντονιστικό Γραφείο θα επιβεβαιώσει γραπτώς στην εταιρεία την ανάληψη της χορηγικής
δραστηριότητας παρέχοντας σχετικές λεπτομέρειες και πληροφορίες έως και τις 31 Ιανουαρίου 2018.
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 της Επιστημονικής
Εκδήλωσης.
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.
Η οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατήσει 20% του συνολικού ποσού
συμμετοχής (χορηγίας ή εκθεσιακού περιπτέρου), για οποιαδήποτε ακύρωση αποστέλλεται εγγράφως στη
γραμματεία του συνεδρίου έως την 31 Δεκεμβρίου 2017. Καμία επιστροφή προκαταβολής δεν είναι δυνατή μετά
την 31 Δεκεμβρίου 2017.
Όλα τα ποσά που αναφέρονται στο παρόν έντυπο δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ - ΔΙΑΜΟΝΗΣ – ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
Για τη διαμονή των συμμετεχόντων έχουν εξασφαλιστεί δωμάτια στο Μέτσοβο όπου και θα διεξαχθεί η
Επιστημονική εκδήλωση. Παρακαλούμε επικοινωνήστε το συντομότερο δυνατόν για την διευθέτηση
της διαμονής. Το Οργανωτικό-Συντονιστικό γραφείο, δεν θα είναι σε θέση να εγγυηθεί διαθεσιμότητα
μετά τις 15 Ιανουαρίου 2018.
Για κρατήσεις παρακαλούμε, επικοινωνήστε με το Οργανωτικό-Συντονιστικό γραφείο, Συνεδριακή ΑΕ
(arieta@conferre.gr). Η κατανομή στα διάφορα ξενοδοχεία γίνεται με σειρά προτεραιότητας των
αιτημάτων.
*(διατίθεται με προτεραιότητα για όσους συμμετέχουν στο πρόγραμμα ως ομιλητές)
ΕΓΓΡΑΦΗ
Κατηγορία Συμμετεχόντων
Ειδικευμένοι*
Ειδικευόμενοι
Νοσηλευτικό προσωπικό
Φοιτητές

Κόστος Εγγραφής
160,00 €
Δωρεάν
Δωρεάν
Δωρεάν

*Μεμονωμένη Εγγραφή: Κόστος 160,00€ πλέον 24% ΦΠΑ
ΔΙΑΜΟΝΗ

Ξενοδοχεία

AROMA DRYOS* aromadryos.gr
KATOGI* katogiaveroff.gr
ARCHONTIKO METSOVOU* www.metsovohotel.com
KASSAROS www.hotelkassaros.gr/
APOLLON metsovohotel.gr/

Διαμονή
130,00€/διανυκτέρευση με
πρωινό

ΔΙΑΜΟΝΗ – ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Διαμονή
Δείπνο

AROMA DRYOS* aromadryos.gr
KATOGI* katogiaveroff.gr
ARCHONTIKO METSOVOU* www.metsovohotel.com
KASSAROS www.hotelkassaros.gr/
APOLLON metsovohotel.gr/
Σάββατο 18 Μαρτίου 2018
(Η συμμετοχή στο δείπνο είναι προαιρετική)

Διαμονή
130,00€/διανυκτέρευση με
πρωινό
45,00 €

*Διατίθενται με προτεραιότητα στους Ομιλητές της Επιστημονικής Εκδήλωσης

Σημειώσεις:
Προτεραιότητα δίνεται στις εταιρείες που συμμετέχουν ως χορηγοί της Επιστημονικής Εκδήλωσης.
Το κόστος διαμονής αφορά αυστηρά διαμονή σε δίκλινο δωμάτιο για μονόκλινη χρήση.
Μετά τις 15/01/2018 το Οργανωτικό Συντονιστικό Γραφείο δεν μπορεί να εγγυηθεί διαθεσιμότητα
δωματίων.
Για κρατήσεις παρακαλούμε, επικοινωνήστε με το Οργανωτικό-Συντονιστικό γραφείο, Συνεδριακή ΑΕ
email: info@conferre.gr, arieta@conferre.gr
Πολιτική Ακυρώσεων:
Έως τις 15/12/2017: χωρίς ακυρωτικά.
Από 15/12/2017 κι έπειτα : ακυρώσεις δεν γίνονται δεκτές
Τρόποι πληρωμής:
Προκαταβολή 50% του συνόλου των κρατήσεων έως τις 12/01/2018 και στο εξής εντός 5 ημερών από
την ημερομηνία επιβεβαίωσης της κράτησης.
Εξόφληση του συνόλου των κρατήσεων έως και τις 15/03/2018.
Τράπεζα Πειραιώς,
Κατάστημα 2405 (ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
Αριθμός Λογαριασμού: 5405-014793-745
IBAN: GR38 0172 4050 0054 0501 4793 745
Swift-BIC: PIRBGRAA
Δικαιούχος: Συνεδριακή AΕ/Conferre S.A.
Alpha Τράπεζα, Κατάστημα 371 (ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
Αριθμός Λογαριασμού: 371-00-2320-000940
IBAN: GR65 0140 3710 3710 0232 0000 940
Swift-BIC: CRBAGRAA
Δικαιούχος: Συνεδριακή AΕ/Conferre S.A.
Το τιμολόγιο θα εκδοθεί και θα αποσταλεί ηλεκτρονικά μετά το πέρας της Επιστημονικής Εκδήλωσης
από την εταιρεία ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ ΑΕ.

