Πρόσκληση Συμμετοχής - Χορηγίας
Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου και της Οργανωτικής Επιτροπής της Ελληνικής Εταιρείας
Μελέτης Μεταβολισμού των Οστών (ΕΕΜΜΟ), σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε ως χορηγοί και
να υποστηρίξετε την επιστημονική αυτή εκδήλωση, διαμορφώνοντας το δικό σας πακέτο χορηγίας
ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρείας σας.
Σας παραθέτουμε τον αναλυτικό κατάλογο με τις δυνατότητες χορηγίας και προβολής καθώς
και τα προνόμια που παρέχονται ανάλογα με την κατηγορία του χορηγού που θα επιλέξετε
συνδυάζοντας μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες υποκατηγορίες χορηγιών:

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΑΛΛΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΧΟΡΗΓΙΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Κατηγορίες Χορηγών
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΧΟΡΗΓΙΑΣ

ΧΟΡΗΓΟΣ
ΑΡΓΥΡΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

από €

7.000,00

ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

από € 12.000,00

ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

από € 17.000,00

Σημείωση: Οι εταιρείες που θα συμμετάσχουν ως Χρυσοί και Μεγάλοι Χορηγοί και δηλώσουν την επιθυμία τους
στην PCO CONVIN το αργότερο έως και την 31η Μαρτίου 2013, θα έχουν προτεραιότητα ως προς την επιλογή
τους στους διάφορους τρόπους χορηγίας, όπως ιδιαίτερες σελίδες καταχώρησης στα έντυπα κ.λ.π.
Μετά την ημερομηνία αυτή η διαχείριση των χορηγιών θα πραγματοποιηθεί με σειρά προτεραιότητας.

Οφέλη & Προνόμια Χορηγιών
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΕΓΑΣ
ΧΡΥΣΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
ΧΟΡΗΓΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

Λογότυπο (εταιρικό) στην ιστοσελίδα
της επιστημονικής εκδήλωσης
Λογότυπο (εταιρικό) σε banner
της επιστημονικής εκδήλωσης
Λογότυπο (εταιρικό) στο προκαταρκτικό
και το τελικό πρόγραμμα σε ειδική σελίδα
αφιερωμένη στους Μεγάλους, Χρυσούς, Αργυρούς
και Απλούς Χορηγούς
Απλή ολοσέλιδη διαφημιστική καταχώρηση
στο τελικό πρόγραμμα
1 διαφημιστικό έντυπο, χωρίς χρέωση,
στην τσάντα της επιστημονικής εκδήλωσης
Λογότυπο (εταιρικό) σε ειδικά σχεδιασμένο banner
για τους Μεγάλους και Χρυσούς Χορηγούς
Προτεραιότητα επιλογής στις κατηγορίες χορηγιών
Προτεραιότητα επιλογής στις κατηγορίες χορηγιών
αμέσως μετά τους Μεγάλους Χορηγούς
Προτεραιότητα επιλογής στις κατηγορίες χορηγιών
αμέσως μετά τους Μεγάλους και Χρυσούς Χορηγούς

Ευχαριστίες
Η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Μεταβολισμού των Οστών ευχαριστεί θερμά
όλους τους χορηγούς για τη συμμετοχή και την οικονομική στήριξη της επιστημονικής
εκδήλωσης. Έχει προβλέψει για την προβολή του εταιρικού λογότυπου στην ειδική
σελίδα με τις ευχαριστίες, στο προκαταρκτικό και τελικό πρόγραμμα αλλά και στο
banner της επιστημονικής εκδήλωσης. Παρακαλούμε για την αποστολή του εταιρικού
λογότυπου της εταιρείας σας (illustrator eps ή tiff 300dpi) σε τετραχρωμία
στην ηλεκτρονική διεύθυνση igiampoudaki@pco-convin.gr

Καταχωρήσεις
Προκαταρκτικό πρόγραμμα επιστημονικής εκδήλωσης
Απλή ολοσέλιδη εσωτερική σελίδα
4η εξωφύλλου (οπισθόφυλλο)
2η και 3η εξωφύλλου (η κάθε μία)
1η εσωτερική

€
€
€
€

1.300,00
2.700,00
1.800,00
1.800,00

€
€
€
€
€
€

1.500,00
3.200,00
2.200,00
2.200,00
2.200,00
2.700,00

Τελικό πρόγραμμα επιστημονικής εκδήλωσης
Απλή ολοσέλιδη εσωτερική σελίδα
4η εξωφύλλου (οπισθόφυλλο)
2η και 3η εξωφύλλου (η κάθε μία)
1η εσωτερική
Δεξιά περιεχομένων
Σελιδοδείκτης

Άλλοι Τρόποι Χορηγίας
Ένθετο διαφημιστικό έντυπο
Προβλεπόμενη ποσότητα: 300 έντυπα
€ 1.800,00
Τσάντες επιστημονικής εκδήλωσης
Προβλεπόμενη ποσότητα: 300 τμχ
€ 4.000,00
Κορδέλες κονκάρδας
Προβλεπόμενη ποσότητα: 300 τμχ
€ 1.800,00
Μπλοκ επιστημονικής εκδήλωσης
Προβλεπόμενη ποσότητα: 300 τμχ
€ 1.000,00
Στυλό επιστημονικής εκδήλωσης
Προβλεπόμενη ποσότητα: 300 τμχ
€ 700,00
Προβολή του λογότυπου του χορηγού σε TV Plasma
€ 500,00
Προβολή του λογότυπου του χορηγού στο Internet Corner
& Σημείο Ηλεκτρονικής Αξιολόγησης
€ 3.700,00
Σήμανση εσωτερικού & εξωτερικού χώρου
€ 2.000,00
Πλάτη γραμματείας
Η γραμματεία της επιστημονικής εκδήλωσης θα βρίσκεται στο Foyer της εισόδου της αίθουσας
και θα προσφέρει δυνατότητα προβολής / διαφήμισης με 2 παράθυρα.
Η εταιρεία χορηγός, μπορεί να χρησιμοποιήσει τον διαθέσιμο χώρο για την προβολή λογότυπου
(προϊόντος ή εταιρικού).
Ποσό χορηγίας ανά παράθυρο
3.200,00 €
Ποσό χορηγίας και για τα δύο παράθυρα (αποκλειστικότητα)
4.500,00 €

Κοινωνικές Εκδηλώσεις
Διαλείμματα καφέ
Ποσό χορηγίας ανά διάλειμμα καφέ

€ 1.800,00

Γεύματα

κατόπιν συνεννόησης

Δεξίωση Υποδοχή

κατόπιν συνεννόησης

Αποχαιρετιστήριο Δείπνο

κατόπιν συνεννόησης

Σημείωση: Στις παραπάνω τιμές χορηγιών δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23%

Εγγραφές
Κόστος Εγγραφής

€ 200,00

Το δικαίωμα εγγραφής για τους συμμετέχοντες περιλαμβάνει:
• Παρακολούθηση του επιστημονικού προγράμματος
• Την τσάντα με το έντυπο υλικό
• Το τελικό πρόγραμμα
• Πιστοποιητικό παρακολούθησης
• Διαλείμματα καφέ
• Συμμετοχή σε όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις
(ισχύει μόνο για τους συμμετέχοντες που θα έχουν εξασφαλίσει τη διαμονή τους στο χώρο διεξαγωγής
της επιστημονικής εκδήλωσης μέσω της γραμματείας PCO CONVIN)

Ακυρωτική Πολιτική για Ομαδικές
Εγγραφές - Αντικατάστασεις Ονομάτων
• Για ακυρώσεις εγγραφών που θα γνωστοποιηθούν εγγράφως στη γραμματεία της επιστημονικής
εκδήλωσης, PCO CONVIN, έως και την 5η Μαΐου 2013, θα παρακρατηθεί το ποσό των €50,00 ως
έξοδα γραμματειακής υποστήριξης.
• Για ακυρώσεις εγγραφών που θα γνωστοποιηθούν εγγράφως στη γραμματεία από την 6η Μαΐου
έως και την 31η Μαΐου 2013, θα παρακρατηθεί το 50% του συνολικού ποσού, ως ακυρωτικά.
• Καμία επιστροφή χρημάτων δεν είναι εφικτή για ακυρώσεις που θα γνωστοποιηθούν στη γραμματεία
μετά την 1η Ιουνίου 2013.
• Αντικαταστάσεις ονομάτων γίνονται δεκτές χωρίς επιβάρυνση έως και την 31η Μαΐου 2013.
• Αντικαταστάσεις ονομάτων γίνονται δεκτές με επιβάρυνση € 30,00 από την 1η Ιουνίου
έως και την 16η Ιουνίου 2013.
• Αντικαταστάσεις ονομάτων δεν γίνονται δεκτές μετά την 17η Ιουνίου 2013.
Σημείωση: Σε περίπτωση που επιθυμείτε να εκδοθεί τιμολόγιο μόνο για το κόστος της εγγραφής,
η παραπάνω τιμή θα επιβαρυνθεί με Φ.Π.Α. 23%

