Πρόσκληση Προέδρου Οργανωτικής Επιτροπής
Αγαπητές και Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Μεταβολισμού των Oστών
(E.E.M.M.O), της Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής, έχω την ιδιαίτερη τιμή να σας
προσκαλέσω στο 22ο Πανελλήνιο Συνέδριο της εταιρείας μας, που θα διεξαχθεί στην
Καβάλα, στο ξενοδοχείο “Lucy”, στις 31 Οκτωβρίου, 1 και 2 Νοεμβρίου 2014.
Το συνέδριο αποβλέπει στην υψηλού επιπέδου επιστημονική ενημέρωση και ανταλλαγή
απόψεων μεταξύ ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων που ασχολούνται με τα μεταβολικά νοσήματα
των οστών.
Με βάση την εμπειρία που αποκτήσαμε όλα αυτά τα χρόνια, την αναγνώριση των
προβλημάτων που παρουσιάζονται καθημερινά κατά την άσκηση της ιατρικής και τις τρέχουσες
ερευνητικές εξελίξεις, διαμορφώσαμε το πρόγραμμα του συνεδρίου.
Ευελπιστούμε

ότι

η

θεματολογία

και

η

δομή

του

επιστημονικού

προγράμματος,

θα

ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας και θα καλύψει τις επιστημονικές ανησυχίες σας.
Και αυτή τη χρονιά συνεχίζεται η μέχρι τώρα καλή συνεργασία μας με το Ελληνικό Ίδρυμα
Οστεοπόρωσης, συμμετέχοντας στο πρόγραμμα, με επιστημονική εκδήλωση, την πρώτη ημέρα
του συνεδρίου μας.
Προσβλέποντας στην παρουσία σας και στην ενεργό συμμετοχή σας, σας περιμένουμε στο
Βόλο, όπου θα έχουμε την ευκαιρία για μία επωφελή και εποικοδομητική επιστημονική
συνάντηση.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Φωτεινή Παπαδοπούλου
Ενδοκρινολόγος
Πρόεδρος Ε.Ε.Μ.Μ.Ο. 2013 - 2014

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Διοικητικό Συμβούλιο ΕΕΜΜΟ 2013 - 2014
Πρόεδρος

Παπαδοπούλου Φωτεινή

Αντιπρόεδρος

Κοσμίδης Χρήστος

Γεν. Γραμματέας

Μάκρας Πολυζώης

Ταμίας
Μέλη

Αντύπας Γεώργιος
Καρπώνης Αθανάσιος
Κασκάνη Ευαγγελία
Τεμεκονίδης Θεμιστοκλής

Οργανωτική Επιτροπή 22ου Πανελλήνιου Συνεδρίου ΕΕΜΜΟ
Το ΔΣ και οι:
Αγγελόπουλος Νικόλαος
Αναστασιλάκης Αθανάσιος
Ανδρώνης Χρήστος
Βαφειάδου Ελένη
Γαλανόπουλος Νικόλαος
Γεωργακόπουλος Νικόλαος
Γιαβροπούλου Μαρία
Καρανικόλας Ανέστης
Κούγκας Ευάγγελος
Λαγουδάκης Αριστείδης
Λαμπρόπουλος Αντώνιος

Μαυρίδου Δήμητρα
Πανταζή Ελένη
Παπαβασιλείου Κυριάκος
Παπαδημητρίου Γεώργιος
Πολύζος Στέργιος
Ποτούπνης Μιχαήλ
Τσαρίδης Ευστάθιος
Τσιρίδης Ελευθέριος
Σφυρόερα Αικατερίνη
Σαρικλόγλου Σάββας

Επιστημονική Επιτροπή 22ου Πανελλήνιου Συνεδρίου ΕΕΜΜΟ
Γιώβος Ιωάννης
Καζάκος Κωνσταντίνος
Καλτσάς Θεμιστοκλής
Καπετάνος Γεώργιος
Καρράς Δημήτριος
Καταξάκη Ευαγγελία
Τσακαλάκος Νικόλαος
Χατζηδάκης Δημήτριος

Λυρίτης Γεώργιος
Μαυρουδής Κωνσταντίνος
Μπερμπερίδης Χαράλαμπος
Παπαπολυχρονίου Θεόδωρος
Σκαραντάβος Γρηγόριος
Τροβάς Γεώργιος

ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ ΞΕΝΟΙ ΟΜΙΛΗΤΕΣ
Kanis John (Αγγλία)
Papapoulos Socrates (Ολλανδία)
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ΚΥΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ



Επιδημιολογία οστεοπορωτικών καταγμάτων στην Ελλάδα



Θεραπεία οστεοπόρωσης: Αντικαταβολική και αναβολική θεραπεία



Drug holiday



Νοσήματα αναπνευστικού και σκελετική υγεία



Οστεοπόρωση και διατροφή



Καρκίνος και οστά



Βιταμίνη D και ασβέστιο



Αυτοάνοσα νοσήματα και οστική απώλεια



Σαρκοπενία
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ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΣΥΜΠΟΣΙΑ – ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
Δορυφορικά Συμπόσια
Η Οργανωτική Επιτροπή προέβλεψε τη δυνατότητα οργάνωσης δορυφορικών συμποσίων
(διάρκειας μέχρι ενενήντα (90’) λεπτών), παρέχοντας τη δυνατότητα προβολής της χορηγού
εταιρείας. Το θέμα του δορυφορικού συμποσίου, θα οριστεί σε απόλυτη συνεργασία με την
οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου.
Ποσό Χορηγίας:

10.000€ ανά συμπόσιο

Διαλέξεις
Η διάλεξη (διάρκειας μέχρι τριάντα (30’) λεπτών), με θέμα που θα οριστεί σε απόλυτη
συνεργασία με την οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου, μπορεί να ενταχθεί στο επιστημονικό
πρόγραμμα αυτού.

Ποσό Χορηγίας:

5.000 € ανά διάλεξη

Τα Δορυφορικά Συμπόσια και οι Διαλέξεις περιλαμβάνουν
Ενοίκιο Αίθουσας
Βασικό οπτικοακουστικό εξοπλισμό
Επιμέλεια διάταξης και στησίματος της αίθουσας
Λογότυπο εταιρικό στο προκαταρκτικό και τελικό πρόγραμμα του Συνεδρίου
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ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Είδος Καταχώρησης
Οπισθόφυλλο
Εσωτερική σελίδα
Εσωτερική εξωφύλλου
Εσωτερική οπισθόφυλλου
Σαλόνι

Τελικό Πρόγραμμα
2.500 €
800 €
1.200 €
1.200 €
2.000 €

ΑΛΛΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΧΟΡΗΓΙΑΣ
Ένθετο διαφημιστικό έντυπο στην τσάντα
Προβλεπόμενη ποσότητα:

1.000€
300 τεμ.

Συνοπτικό πρόγραμμα Συνεδρίου
1.500€
Το λογότυπο της χορηγού εταιρείας θα εμφανίζεται στην πίσω πλευρά του προγράμματος,
με την σύμφωνη γνώμη της Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής
Προβλεπόμενη ποσότητα:
300 τεμ.
Δημιουργία CD – ROM με τις περιλήψεις του Συνεδρίου
2.000€
Το λογότυπο της χορηγού εταιρείας θα εμφανίζεται στη θήκη του CD
με τη σύμφωνη γνώμη της Οργανωτικής Επιτροπής και Επιστημονικής Επιτροπής
Προβλεπόμενη ποσότητα:
300 τεμ.
Internet Corner
3.000€
Η χορηγός εταιρεία θα προβάλλεται με το λογότυπό της τυπωμένο σε ένα εμφανές σημείο του
χώρου ή σε ειδική κατασκευή που θα φιλοξενεί δύο ηλεκτρονικούς υπολογιστές εάν η
κατασκευή της αποφασιστεί από την Οργανωτική Επιτροπή
Σήμανση χώρου σε TV plasma
1.000€
Οθόνες Plasma 42’ θα τοποθετηθούν στο Εκθεσιακό χώρο του Συνεδρίου δίνοντας συνεχώς
πληροφορίες για το τρέχον επιστημονικό πρόγραμμα καθώς και το λογότυπο της χορηγού
εταιρείας
Πλάτη γραμματείας
Η γραμματεία του Συνεδρίου θα προσφέρει την δυνατότητα προβολής/ διαφήμισης με 2
παράθυρα. Η εταιρεία χορηγός, μπορεί να χρησιμοποιήσει το διαθέσιμο χώρο για την προβολή
λογοτύπου ( προϊόντος ή εταιρικού).
Ποσό χορηγίας ανά παράθυρο
3.500€
Ποσό χορηγίας και για τα δύο παράθυρα (αποκλειστικότητα)
5.000€
Φωτεινό Banner
2.000€
Οι χορηγοί θα προβάλλονται δίπλα από τη γραμματεία του συνεδρίου με διαφημιστική
καταχώρηση (2μ.χ1μ.) της εταιρείας τους.
ΟΙ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΦΠΑ
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Διάλειμμα καφέ
2.000€
Η Χορηγός εταιρεία θα προβάλλεται με το λογότυπό της τυπωμένο σε ένα εμφανές σημείο του
χώρου που θα προσφέρεται ο καφές.
Τελετή έναρξης / Δεξίωση υποδοχής
6.000€
Η Χορηγός εταιρεία θα προβάλλεται με το λογότυπό της τυπωμένο στο πίσω μέρος των
προσκλήσεων για τη δεξίωση υποδοχής. Η Χορηγός εταιρεία θα έχει τη δυνατότητα να
τοποθετήσει διαφημιστικό Banner με το λογότυπό της στο χώρο διεξαγωγής της Δεξίωσης
Υποδοχής.
Επίσημο Δείπνο
10.000€
Η Χορηγός εταιρεία θα προβάλλεται με το λογότυπό της τυπωμένο στο πίσω μέρος των
προσκλήσεων του Επίσημου Δείπνου.

ΟΙ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ
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ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Ενοικίαση Χώρου
Η εμπορική έκθεση του Συνεδρίου θα λειτουργεί σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο
του Συνεδριακού Κέντρου.
Ενοικίαση χώρου για εκθεσιακό περίπτερο:

4.000€

Ενοικίαση χώρου για εκδοτικούς οίκους: 500€
Η ανωτέρω τιμή περιλαμβάνει:
Παροχή Ηλεκτρικού ρεύματος 500 Watts ανά τετραγωνικό μέτρο
1 Τραπέζι & 2 Καρέκλες
Σημειώσεις:
Παρακαλούμε
όπως
αποστείλετε
εγγράφως
την
εκδήλωση ενδιαφέροντος για
εκθεσιακό περίπτερο, διότι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας στην επιλογή.
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.
Σημειώσατε ότι, η ηλεκτροδότηση στο χώρο της έκθεσης λειτουργεί κατά τη διάρκεια
των ωρών διεξαγωγής του Συνεδρίου. Μετά το πέρας αυτών, η ηλεκτροδότηση σταματά.
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ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Όροι Πληρωμής:
Α) Κατάθεση προκαταβολής 50% επί του συνολικού ποσού της επιθυμητής χορηγίας με την
από μέρους μας παρούσα επιβεβαίωση στον λογαριασμό:
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Αριθμ. Λογαρ.: 878/201858-63
Εις διαταγή: GLOBAL EVENTS
IBAN No: GR7601108780000087820185863
SWIFT CODE: ETHNGRAA
ALPHA BANK
Αρ. Λογ: 480 002 002 002694
Εις διαταγή: GLOBAL EVENTS
IBAN No. GR 2501404800480002002002694
SWIFT CODE: CRBAGRAAXXX
EFG EUROBANK ERGASIAS BANK
Account Number: 0026.0366.91.0200197785
Εις διαταγή: GLOBAL EVENTS
IBAN No: GR2302603660000910200197785
SWIFT CODE: ERBKGRAA
Αναγράφοντας οπωσδήποτε στη δικαιολογία κατάθεσης την επωνυμία της εταιρείας σας, καθώς και
τον τίτλο του Συνεδρίου. Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε με φαξ φωτοτυπία της κατάθεσης.
Β) Εξόφληση του υπολοίπου 50% της χορηγίας σε 45 ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης του
τιμολογίου.
Γ) Η προκαταβολή δεν επιστρέφεται.
Δ) Τιμολόγιο θα εκδοθεί μετά το πέρας του Συνεδρίου.
Ακυρωτική Πολιτική
 Οποιαδήποτε ακύρωση συμμετοχής, η οποία πρέπει να ληφθεί γραπτώς, πριν από τις
30 Ιουνίου 2014, επιστρέφεται το 20% του συνολικού ποσού.


Οποιαδήποτε ακύρωση συμμετοχής, η οποία πρέπει να ληφθεί γραπτώς, μετά τις
30 Ιουνίου 2014 επιβαρύνεται με 100% ακυρωτικά.
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ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΧΟΡΗΓΟΥ

ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

______________________________________

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

______________________________________

ΤΗΛ.

______________________________________

FAX

______________________________________

EMAIL

______________________________________

Α.Φ.Μ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

______________________________________

Δ.Ο.Υ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

______________________________________

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

______________________________________

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

______________________________________

ΤΙΤΛΟΣ

______________________________________

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

______________________________________
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Η εταιρεία μας ενδιαφέρεται να συμμετάσχει με τις παρακάτω υπηρεσίες, σύμφωνα με την
περιγραφή και τους όρους του προγράμματος χορηγιών:

Είδος Υπηρεσίας
1. Δορυφορικά Συμπόσια
2. Δορυφορική Διάλεξη

Περιγραφή
[

]

[

]

[

] Οπισθόφυλλο

[

] Εσωτερική σελίδα

[

] Εσωτερική εξωφύλλου

[

] Εσωτερική οπισθοφύλλου

[

] Σαλόνι

[

]

[

]

[

]

[

]

[

]

[

] ένα παράθυρο

[

] δύο παράθυρα

10. Φωτεινό Banner

[

]

11. Διάλειμμα καφέ

[

]

12. Δεξίωση Υποδοχής

[

]

13. Επίσημο Δείπνο

[

]

[

]

3. Καταχωρήσεις

4. Ένθετο στην τσάντα των συνέδρων
5. Συνοπτικό Πρόγραμμα
6. CD-ROM
7. Internet Corner
8. Σήμανση χώρου σε TV Plasma
9. Πλάτη Γραμματείας

14. Εμπορική Έκθεση

Νο ….. (αριθμός περιπτέρου)
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ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
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