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Οργάνωση Συνεδρίου 

 
   

  Φορέας Διοργάνωσης 

 

 

 

Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Μεταβολισμού των Οστών   
Θράκης 2 , 151 24 Μαρούσι   
Τηλ / Fax: 210 6128606   
e-mail: eemmo@otenet.gr  
web site: www.eemmo.gr 

 

 

 

  

  Διοικητικό Συμβούλιο ΕΕΜΜΟ 2019 – 2020 

 

Πρόεδρος: 
Αντιπρόεδρος: 
Γεν. Γραμματέας: 
Ταμίας: 
Μέλη:                  

Πολυζώης Μάκρας, Ενδοκρινολόγος 
Ευστάθιος Χρονόπουλος, Ορθοπαιδικός 
Αθανάσιος Αναστασιλάκης, Ενδοκρινολόγος 
Ανδρέας Μαυρογένης,  Ορθοπαιδικός 
Κωνσταντίνος Σταθόπουλος, Ορθοπαιδικός 
Θεμιστοκλής Τεμεκονίδης, Ρευματολόγος 
Συμεών Τουρνής, Ενδοκρινολόγος 
 

 

 

  Εταιρεία Διοργάνωσης Συνεδρίου 

 

   

CONVIN Α.Ε 
Κώστα Βάρναλη 29, 152 33 Χαλάνδρι 
Τηλ.:  +30 210 6833600 
Fax :   +30 210 6847700 
e-mail: info@convin.gr 
web site: www.convin.gr 
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Πρόσκληση Προέδρου  

 
  Αγαπητοί συνάδελφοι,  

Η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Μεταβολισμού των Oστών (E.E.M.M.O), σας προσκαλεί 

στο 27ο Πανελλήνιο Συνέδριό της, που θα διεξαχθεί, στην Αθήνα, στις 6, 7 και 8 

Νοεμβρίου 2020. 

Το συνέδριο έχει σκοπό την υψηλού επιπέδου επιστημονική ενημέρωση και ανταλλαγή 

απόψεων μεταξύ ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων στις τρέχουσες εξελίξεις που αφορούν τα μεταβολικά νοσήματα των 

οστών. 

Με μεγάλη μας χαρά φιλοξενούμε φέτος στο συνέδριό μας δύο συγγενείς επιστημονικές εταιρείες, το Ελληνικό Ίδρυμα 

Οστεοπόρωσης και την Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία, οι οποίες αποδέχτηκαν την πρόσκλησή μας και θα 

αναπτύξουν αντίστοιχα σε δύο στρογγυλές τράπεζες ειδικά θέματα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το μεταβολισμό των 

οστών. Με τον τρόπο αυτό δίνεται η ευκαιρία διεταιρικής ανταλλαγής γνώσεων και απόψεων, με στόχο πάντα τη 

σφαιρική ενημέρωση. 

Στο συνέδριό μας είναι προσκεκλημένοι διακεκριμένοι Έλληνες ομιλητές καθώς και ερευνητές που 

δραστηριοποιούνται και στο εξωτερικό, με σκοπό την κατά το δυνατόν πληρέστερη κάλυψη των νεότερων εξελίξεων 

στα θέματα των μεταβολικών παθήσεων των οστών. 

Το συνέδριο, όπως κάθε χρόνο, είναι ανοικτό για την προβολή ερευνητικών εργασιών σχετικών με το γνωστικό 

αντικείμενο του οστικού μεταβολισμού, σε μορφή προφορικών και αναρτημένων ανακοινώσεων. Η υποβολή κάθε 

αξιόλογης εργασίας συμβάλλει στην επιτυχία του συνεδρίου μας. 

Το πρόγραμμα του συνεδρίου διαμορφώθηκε με βαθιά επίγνωση των δυσχερειών που παρουσιάζονται σήμερα στην 

άσκηση της ιατρικής και στην ανάγκη για ενημέρωση στον καιρό της πανδημίας. Ελπίζουμε με τη θεματολογία και τη 

δομή του επιστημονικού προγράμματος, να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες και την εμπιστοσύνη  σας. 

  

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς, 

Μάκρας Πολυζώης 

Ενδοκρινολόγος 

Πρόεδρος Ε.Ε.Μ.Μ.Ο. 2019 – 2020 
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Γενικές Πληροφορίες 
 

Χώρος Διεξαγωγής 

  

 Ξενοδοχείο Athens Hilton 

 
 
 
 
 

 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

Κ. Hilton Athens Hotel 

Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 46, 

11528, Αθήνα, Ελλάδα 

Τηλέφωνο: +30 21 0728 1000 

 

W: www.hiltonathens.gr 
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Γενικές Πληροφορίες 

 

Σημαντικές ημερομηνίες 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

                      Μοριοδότηση από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο  

 

  

 

 

 
 

  

            

               

  Ενεργοποίηση Ιστοσελίδας www.27eemmo.gr  | 28 Ιουλίου 2020 

Έναρξη υποβολής περιλήψεων εργασιών  | 28 Ιουλίου 2020 

Έναρξη εγγραφών      | 5 Αυγούστου 2020 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής εργασιών  |5 Οκτωβρίου 2020 

Ενημέρωση συγγραφέων εργασιών   | 19 Οκτωβρίου 2020 

 

 Στο 27ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΕΜΜΟ θα χορηγηθούν 18 

Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD Credits) 

Save the  

Date 
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Συνοπτικό Πρόγραμμα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Παρασκευή 6 Νοεμβρίου  
 

 

08:00 - 21:00                                                                                     

Γραμματεία - Εγγραφές 

 

 

 

 

 

Σάββατο 7 Νοεμβρίου 
 

 

08:00 - 21:00                                                                                        

Γραμματεία- Εγγραφές 

 

 

 

 

 

Κυριακή 8 Νοεμβρίου 
 

 

08:30 - 13:30                                                                                

Γραμματεία  

 

08:00-08:30  

Προφορικές Ανακοινώσεις 

 

08:30-09:00 

Προφορικές Ανακοινώσεις Προφορικές Ανακοινώσεις 
09:00-09:30 

09:30-10:00 

Στρογγύλη Τράπεζα Στρογγύλη Τράπεζα Στρογγύλη Τράπεζα 10:00-10:30 

10:30-11:00 

11:00-11:30 Διάλειμμα - καφές Διάλειμμα - καφές Διάλειμμα - καφές 

11:30-12:00 

Στρογγύλη  Τράπεζα 
Δορυφορικό Συμπόσιο 

Στρογγύλη  Τράπεζα 12:00-12:30 

12:30-13:00 

Στρογγύλη  Τράπεζα 
13:00-13:30 Διάλεξη 

Συμπεράσματα -Λήξη 

Συνεδρίου 

13:30-14:00 Διάλειμμα - καφές Δορυφορική Διάλεξη 

 

14:00-14:30 
Workshop I 

Δορυφορική Διάλεξη 

14:30-15:00 

Ετήσια Γενική Συνέλευση Μελών 

Ε.Ε.Μ.Μ.Ο. - Εκλογές Νέου ΔΣ 15:00-15:30 Μεσημβρινή Διακοπή 

15:30-16:00 

Workshop II Μεσημβρινή Διακοπή 16:00-16:30 

16:30-17:00 

17:00-17:30 

Στρογγύλη  Τράπεζα 

Διάλεξη 

17:30-18:00 
Masterclass 

18:00-18:30 Διάλειμμα - καφές 

18:30-19:00 Δορυφορική Διάλεξη Διάλειμμα - καφές 

19:00-19:30 
Δορυφορικό Συμπόσιο Διαλέξεις 

19:30-20:00 

20:00-20:30 Διάλεξη Δορυφορική Διάλεξη 

20:30-21:00 Τελετή Έναρξης Δορυφορική Διάλεξη 

21:00 Δεξίωση Γνωριμίας  
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Χορηγικές Προτάσεις 

σε περίπτωση φυσικής διεξαγωγής 
του Συνεδρίου 
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Κύριοι Χορηγοί Συνεδρίου (Φυσική διεξαγωγή) 

 

Οφέλη εταιρειών - Κύριων Χορηγών Συνεδρίου Μέγας 
Χορηγός 

Χρυσός 
Χορηγός 

Αργυρός 
Χορηγός 

 
Δορυφορικό συμπόσιο διάρκειας 1 ώρας * 

 
✓ 

 
✓ 

 

 
Δορυφορική διάλεξη διάρκειας ½ ώρας * 

   
✓ 

 
Εκθεσιακός χώρος 6 τ.μ. 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

Προτεραιότητα επιλογής εκθεσιακού χώρου βάσει της χορηγικής 
συμμετοχής και της ημερομηνίας επιβεβαίωσης 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
Διαφημιστική Καταχώρηση 

 
οπισθόφυλλο 

 
εσωτερική 

 
εσωτερική 

 
Λογότυπο στην ιστοσελίδα του συνεδρίου 

 
       ✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
Αναφορά στις ευχαριστίες του τελικού προγράμματος 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
Αναφορά στο banner των χορηγών, στο χώρο της γραμματείας 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
 
 
Αναφορά στα newsletters του συνεδρίου 

 
✓ 

με επιπλέον 
διασύνδεση 

στην 
ιστοσελίδα της 

εταιρείας 

 
✓ 

 
✓ 

 

Κόστος Συμμετοχής (πλέον Φ.Π.Α) 
 

€ 16.000  
 

€ 14.000  
 

€ 12.000  

 
* Η τελική αξιολόγηση της συμμετοχής των υποψηφίων Εταιρειών καθώς και ο τελικός προσδιορισμός της ημέρας 

και του χρόνου διεξαγωγής του Δορυφορικού Συμποσίου / Διάλεξης θα πραγματοποιηθεί από την Οργανωτική 

Επιτροπή του Συνεδρίου 
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Δορυφορικά Συμπόσια – Δορυφορικές Διαλέξεις (Φυσική διεξαγωγή) 
 
 
 

Δορυφορικό Συμπόσιο                                                                                   10.000€ 

 
Η εταιρεία χορηγός έχει την δυνατότητα διοργάνωσης δορυφορικού συμποσίου συνολικής διάρκειας 1 ώρας, κατόπιν συνεννόησης με την 
οργανωτική επιτροπή. 
 

 
Προτεινόμενες ώρες 

 
 
Παρασκευή, 6 Νοεμβρίου 2020 
 

 
19.00 – 20.00 

 
Σάββατο, 7 Νοεμβρίου 2020 
 

 
11.30 – 12.30 

 
Δορυφορική Διάλεξη                                                                                        5.000€ 

 
Η εταιρεία χορηγός έχει την δυνατότητα διοργάνωσης δορυφορικής διάλεξης συνολικής διάρκειας 30 λεπτών, κατόπιν συνεννόησης με την 

οργανωτική επιτροπή. 
 
Παρασκευή, 6 Νοεμβρίου 2020 
  

18.30 – 19.00 

Σάββατο, 7 Νοεμβρίου 2020 
 

13.30 – 14.00 

Σάββατο, 7 Νοεμβρίου 2020 
 

14.00 – 14.30 

Σάββατο, 7 Νοεμβρίου 2020 
 

20.00 – 20.30 

Σάββατο, 7 Νοεμβρίου 2020 
 

20.30 – 21.00 

 
Τα δορυφορικά συμπόσια και οι διαλέξεις περιλαμβάνουν: 
 

 Χρήση της αίθουσας 

 Βασικό οπτικοακουστικό εξοπλισμό (οθόνη προβολής, Η/Υ, μικρόφωνα προεδρείου και podium) 

 Άδεια για την χρήση του λογότυπου του Συνεδρίου στις τυπωμένες προσκλήσεις του δορυφορικού συνεδρίου ή της δορυφορικής  
 διάλεξης 

 Επιστημονικό πρόγραμμα του δορυφορικού συμποσίου ή της δορυφορικής διάλεξης στο τελικό πρόγραμμα του Συνεδρίου (εφόσον  
 αυτό έχει παραληφθεί σε προκαθορισμένο χρόνο από την εταιρεία διοργάνωσης) 

 Αναγγελία σε ειδικά διαμορφωμένες σελίδες στο τελικό πρόγραμμα όπου θα αναφέρονται αποκλειστικά τα δορυφορικά συμπόσια και οι      
      διαλέξεις του συνεδρίου 

 Αναγγελία στο website του συνεδρίου σε ειδικά διαμορφωμένη σελίδα 

 Λογότυπο χορηγού εταιρείας στο website του συνεδρίου 

 Λογότυπο χορηγού εταιρείας στο τελικό πρόγραμμα του συνεδρίου 
 
Σημείωση: 
 

Live Streaming 

* Ζωντανή αναμετάδοση ( Live Streaming) θα είναι διαθέσιμη για τα Δορυφορικά Συμπόσια και τις Δορυφορικές 

Διαλέξεις 

 
 

* Οι τελικές ώρες και η διάρκεια των δορυφορικών συμποσίων και των δορυφορικών διαλέξεων θα διαμορφωθούν 

κατόπιν συνεννόησης με την Οργανωτική Επιτροπή. 
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Διαφημιστικές Καταχωρήσεις (Φυσική διεξαγωγή) 

    Περιγραφή  
  

                   Βασικά Οφέλη   
 

 Κόστος 
 

Διαφημιστική Καταχώρηση στο 
Τελικό Πρόγραμμα  

( Οπισθόφυλλο ) 

Ολοσέλιδη διαφημιστική καταχώρηση στο τελικό πρόγραμμα που 
θα διανεμηθεί σε όλους τους συμμετέχοντες σε ηλεκτρονική μορφή 

2.000 € 

Διαφημιστική Καταχώρηση στο 
Τελικό Πρόγραμμα 
 ( Εσωτερική Εξωφύλλου/  
Οπισθοφύλλου ) 

Ολοσέλιδη διαφημιστική καταχώρηση στο τελικό πρόγραμμα που 
θα διανεμηθεί σε όλους τους συμμετέχοντες σε ηλεκτρονική μορφή 

1.500 € 

Διαφημιστική Καταχώρηση στο 
Τελικό Πρόγραμμα  
( Εσωτερική σελίδα ) 

Ολοσέλιδη διαφημιστική καταχώρηση στο τελικό πρόγραμμα που 
θα διανεμηθεί σε όλους τους συμμετέχοντες σε ηλεκτρονική μορφή 

1.200 € 

 

Σημείωση:  Τα παραπάνω κόστη επιβαρύνονται με Φ.Π.Α 24 % 

 

Προδιαγραφές Καταχωρήσεων  

 

Έντυπο Πλάτος Ύψος Ξάκρισμα 
Ημερομηνία 

Αποστολής Αρχείου 

Τελικό Πρόγραμμα 17 εκ. 24 εκ. Συν 0,5 εκ.      1 Οκτωβρίου 2020  

    
 
Το ηλεκτρονικό αρχείο διαφημιστικής καταχώρησης θα πρέπει να είναι σε μορφή PDF press optimized  
(ανοικτό αρχείο). 
 
Διαστάσεις λογοτύπων για την ιστοσελίδα του συνεδρίου:  150 x 150 pixels σε μορφή jpg 
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Υποστηρικτές Συνεδρίου (Φυσική διεξαγωγή) 

 

    Περιγραφή  
  

                   Βασικά Οφέλη   
 

 Κόστος 
 

On line Application Συνεδρίου 
Αποκλειστική χορηγία 
 

Η εφαρμογή θα είναι διαθέσιμη σε όλες τις συσκευές (κινητά 
τηλέφωνα, tablet ή φορητούς υπολογιστές) με σύνδεση στο 
διαδίκτυο, ανεξάρτητα από το λειτουργικό τους σύστημα. 
Οι συμμετέχοντες, μέσω αυτής, θα έχουν άμεση πρόσβαση στο 
επιστημονικό πρόγραμμα του συνεδρίου, θα λαμβάνουν 
ενημερωτικά μηνύματα, ειδοποιήσεις, ειδησεογραφικά άρθρα και 
άλλα πολλά που σχετίζονται με το συνέδριο και όλες τις εξελίξεις 
κατά τη διάρκεια του.  
Το λογότυπο της εταιρείας-χορηγού θα τοποθετηθεί στην έναρξη 
αλλά και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής. 

5.000 € 

Internet & Evaluation (Lounge Area) 
Αποκλειστική χορηγία 
 

❑ Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα παρέχεται δωρεάν πρόσβαση 
στο Ίντερνετ, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, κοντά στην εμπορική 
έκθεση, όπου θα γίνεται και η ηλεκτρονική αξιολόγηση του 
συνεδρίου, η οποία είναι απαραίτητη για την παραλαβή του 
πιστοποιητικού παρακολούθησης.  
Προνόμιο χορηγού: η εμφάνιση του λογότυπου της εταιρείας-
χορηγού στο homepage των PCs που θα βρίσκονται σε αυτό τον 
χώρο. 

4.000 € 

Σήμανση Χώρου 
Αποκλειστική χορηγία 

Το λογότυπο της εταιρείας-χορηγού θα τυπωθεί σε σημάνσεις που  
θα τοποθετηθούν σε διάφορα σημεία στο συνεδριακό χώρο για την 
καθοδήγηση των συνέδρων. 

2.500 € 

Χώρος Προετοιμασίας Ομιλητών 
Αποκλειστική χορηγία 

❑ Το λογότυπο της εταιρείας-χορηγού θα τοποθετηθεί σε σήμανση 
στο χώρο προετοιμασίας των ομιλητών. 

2.500 € 

Ενοικίαση Χώρου για Τοποθέτηση 
Banner  

❑ Ενοικίαση χώρου για τοποθέτηση Banner στον χώρο διεξαγωγής 
του συνεδρίου. 

2.000 € 

 

Σημείωση:  Τα παραπάνω κόστη επιβαρύνονται με Φ.Π.Α 24 % 
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Ενοικίαση Εκθεσιακού Χώρου (Φυσική διεξαγωγή) 
 

Η εμπορική έκθεση του συνεδρίου θα λειτουργήσει στο foyer της αίθουσας Τερψιχόρης 

Τα περίπτερα θα παραχωρηθούν ως κενός ενοικιαζόμενος χώρος και δεν περιλαμβάνουν τοιχία, έπιπλα, φωτισμό 

και κατασκευή. 

                               Κόστος* 

 

Περίπτερα Νο. 1 – 8  ( 6τμ. ) 
    

      4.200 € 

         
 

 

* Το παραπάνω κόστος επιβαρύνεται με Φ.Π.Α 24 % 

 

 

 

  

 
Παράδοση του χώρου προς τους εκθέτες για προετοιμασία 

 
5 Νοεμβρίου 2020     18:00 – 24:00 

 
Αποδέσμευση του χώρου από τους εκθέτες 

 
8 Νοεμβρίου 2020          18:00 

Προβλεπόμενες ώρες λειτουργίας της έκθεσης 

Οι σύνεδροι θα μπορούν να επισκέπτονται την έκθεση που θα 

λειτουργεί κατά τη διάρκεια του συνεδρίου εντός του συνεδριακού 

κέντρου, τις εξής ημέρες και ώρες: 

➢ 6 Νοεμβρίου 2020 08:30 – 21:00 

➢ 7 Νοεμβρίου 2020 08:00 – 21:00 

➢ 8 Νοεμβρίου 2020 08:30 – 13:30 

       Προνόμια εκθετών: 

• Λογότυπο εταιρείας- εκθέτη ή προϊόντος σε ειδική σελίδα  

   αφιερωμένη στους εκθέτες και χορηγούς, στο website και  

   στο τελικό πρόγραμμα του συνεδρίου 

• Παροχή επισιτιστικών (σύμφωνα με το  

   επιστημονικό πρόγραμμα) για τους εκπροσώπους του  

   εκθεσιακού περιπτέρου (1 άτομο) 
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Πληροφορίες και Δυνατότητες Συμμετοχής  

 

 
✓ Οι ημερομηνίες και ώρες που αναφέρονται στο παρόν έντυπο είναι δυνατό να τροποποιηθούν βάσει των 

τελικών αναγκών της διοργάνωσης. Ενδεχόμενες τροποποιήσεις θα γνωστοποιηθούν άμεσα στις εκθέτριες 

εταιρείες, μέσω του Ενημερωτικού Δελτίου Εκθέτη που θα αποσταλεί σε όλους τους εκθέτες 1 μήνα πριν 

την έναρξη του συνεδρίου. 

 

✓ Κατά την επιλογή του εκθεσιακού χώρου θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας βάσει του συνολικού ύψους της 

χορηγίας και της ημερομηνίας υπογραφής της φόρμας συνεργασίας.  

 

✓ Για ειδικές κατασκευές εκτός των προαναφερόμενων, τόσο η ευθύνη όσο και το κόστος μεταφοράς και 

εγκατάστασης βαρύνουν αποκλειστικά την εκθέτρια εταιρεία. 

 

✓ Το κόστος ενοικίασης του χώρου δεν διαφοροποιείται σε περίπτωση που χρησιμοποιηθούν κατασκευές τύπου 

«αράχνη». 

 

✓ Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της διαρρύθμισης του εκθεσιακού χώρου για την καλύτερη 

εξυπηρέτηση των αναγκών του συνεδρίου και των συμμετεχουσών εταιρειών. 

 

✓ Η εγγραφή των εκθετών παρέχεται δωρεάν μέχρι 2 άτομα ανά εταιρεία 

  

     για την έκθεση 
         

αναγνωρισμένα από τον 

Πανελλήνιο Ιατρικό 

Σύλλογο 
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Παρακαλείσθε να συμπληρώσετε τη φόρμα και να την αποστείλετε με e-mail:  sponsors@27eemmo.gr στην 

Εταιρεία Διοργάνωσης του Συνεδρίου (CONVIN Α.Ε.) 

Στοιχεία Τιμολόγησης Εταιρείας 

Εταιρεία :                                                      Δραστηριότητα: 

Διεύθυνση: 

Tηλ: Φαξ:  

E-mail:  Υπεύθυνος Επικοινωνίας: 

ΑΦΜ:  ΔΟΥ: 

Η εταιρεία μας επιθυμεί να συμμετάσχει στο ως άνω συνέδριο ως εξής:     

Κύριοι Χορηγοί Κόστος Χορηγίας * (✓) 

Μέγας Χορηγός 16.000 €  

Χρυσός Χορηγός 14.000 €  

Αργυρός Χορηγός 12.000 €  

Επιλογή χορηγίας - Υποστηρικτές Κόστος Χορηγίας * (✓) 

Δορυφορικό Συμπόσιο 

 

10.000 €  

 
Δορυφορική Διάλεξη 

 

 

 5.000 €  

Διαφημιστική καταχώρηση στο Τελικό Πρόγραμμα ( Οπισθόφυλλο)        2.000 €  

Διαφημιστική καταχώρηση στο Τελικό Πρόγραμμα ( Εσωτ. Εξωφύλλου)        1.500 €   

Διαφημιστική καταχώρηση στο Τελικό Πρόγραμμα ( Εσωτ. Οπισθόφυλλο)        1.500 €   

Διαφημιστική καταχώρηση στο Τελικό Πρόγραμμα (Εσωτερική)         1.200 €  

Αποκλειστική χορηγία – On line Application Συνεδρίου        5.000 €  

Αποκλειστική χορηγία - Internet & Evaluation (Lounge Area)        4.000 €  

Αποκλειστική χορηγία - Σήμανση χώρου 

 

       2.500 €  

Αποκλειστική χορηγία - Χώρος Προετοιμασίας Ομιλητών        2.500 €  

Ενοικίαση χώρου για Τοποθέτηση Banner        2.000 €  

 

* Τα παραπάνω κόστη επιβαρύνονται με Φ.Π.Α 24 % 

 

Χορηγίες  
Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Φυσική Διεξαγωγή) 

) 
 

 
         

mailto:sponsors@27eemmo.gr
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Παρακαλείσθε να συμπληρώσετε τη φόρμα και να την αποστείλετε με e-mail:  sponsors@27eemmo.gr στην 

Εταιρεία Διοργάνωσης του Συνεδρίου (CONVIN Α.Ε.) 

Στοιχεία Τιμολόγησης Εταιρείας 

Εταιρεία : 

Δραστηριότητα: 

Διεύθυνση: 

Tηλ: Φαξ:  

E-mail:  Υπεύθυνος Επικοινωνίας: 

ΑΦΜ:  ΔΟΥ: 

 
Η εταιρεία μας επιθυμεί να εξασφαλίσει χώρο στην έκθεση, ως εξής:                                        

Ενοικίαση Εκθεσιακού χώρου 

1η Επιλογή: No………….. 2η Επιλογή: No………….  3η Επιλογή: No….………. 

Κόστος περιπτέρου                 4.200 €                       (✓) 

 

 

 

 

* Τα παραπάνω κόστη επιβαρύνονται με Φ.Π.Α 24 % 

 

 

Ημερομηνία:

Υπογραφή:

Έκθεση  
Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Φυσική Διεξαγωγή) 

 
 

         

mailto:sponsors@27eemmo.gr
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Χορηγικές Προτάσεις 

Διαδικτυακή - virtual  
διεξαγωγή του Συνεδρίου 
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Κύριοι Χορηγοί Συνεδρίου (virtual διεξαγωγή) 

 

Οφέλη εταιρειών - Κύριων Χορηγών Συνεδρίου Μέγας 
Χορηγός 

Χρυσός 
Χορηγός 

Αργυρός 
Χορηγός 

 
Δορυφορικό συμπόσιο διάρκειας 1 ώρας * 

 
✓ 

 
✓ 

 

 
Δορυφορική διάλεξη διάρκειας ½ ώρας * 

   
✓ 

 
Διαδικτυακός εκθεσιακός χώρος 6 τ.μ. 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

Προτεραιότητα επιλογής εκθεσιακού χώρου βάσει της χορηγικής 
συμμετοχής και της ημερομηνίας επιβεβαίωσης 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
Διαφημιστική Καταχώρηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του 
συνεδρίου 

✓ ✓ ✓ 

 
Λογότυπο στην ιστοσελίδα του συνεδρίου 

 
       ✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
Αναφορά στις ευχαριστίες του ηλεκτρονικού τελικού προγράμματος 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
Αναφορά στο banner των χορηγών, στο Login page της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας του συνεδρίου 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
 
 
Αναφορά στα newsletters του συνεδρίου 

 
✓ 

με επιπλέον 
διασύνδεση 

στην 
ιστοσελίδα της 

εταιρείας 

 
✓ 

 
✓ 

 

Κόστος Συμμετοχής (πλέον Φ.Π.Α) 
 

€ 6.400  
 

€ 5.600  
 

€ 4.800  
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Δορυφορικά Συμπόσια – Δορυφορικές Διαλέξεις (virtual διεξαγωγή) 
 
 
 

Δορυφορικό Συμπόσιο                                                                                  4.000€ 

 
Η εταιρεία χορηγός έχει την δυνατότητα διοργάνωσης δορυφορικού συμποσίου συνολικής διάρκειας 1 ώρας, κατόπιν συνεννόησης με την 
οργανωτική επιτροπή. 
 

 
Προτεινόμενες ώρες 

 
 
Παρασκευή, 6 Νοεμβρίου 2020 
 

 
19.00 – 20.00 

 
Σάββατο, 7 Νοεμβρίου 2020 
 

 
11.30 – 12.30 

 
Δορυφορική Διάλεξη                                                                                       2.000€ 

 
Η εταιρεία χορηγός έχει την δυνατότητα διοργάνωσης δορυφορικής διάλεξης συνολικής διάρκειας 30 λεπτών, κατόπιν συνεννόησης με την 

οργανωτική επιτροπή. 
 
Παρασκευή, 6 Νοεμβρίου 2020 
  

18.30 – 19.00 

Σάββατο, 7 Νοεμβρίου 2020 
 

13.30 – 14.00 

Σάββατο, 7 Νοεμβρίου 2020 
 

14.00 – 14.30 

Σάββατο, 7 Νοεμβρίου 2020 
 

20.00 – 20.30 

Σάββατο, 7 Νοεμβρίου 2020 
 

20.30 – 21.00 

 
Τα δορυφορικά συμπόσια και οι διαλέξεις περιλαμβάνουν: 
 

 Άδεια για την χρήση του λογότυπου του Συνεδρίου στις τυπωμένες προσκλήσεις του δορυφορικού συνεδρίου ή της δορυφορικής  
 διάλεξης 

 Επιστημονικό πρόγραμμα του δορυφορικού συμποσίου ή της δορυφορικής διάλεξης στο τελικό πρόγραμμα του Συνεδρίου (εφόσον  
 αυτό έχει παραληφθεί σε προκαθορισμένο χρόνο από την εταιρεία διοργάνωσης) 

 Αναγγελία σε ειδικά διαμορφωμένες σελίδες στο τελικό πρόγραμμα όπου θα αναφέρονται αποκλειστικά τα δορυφορικά συμπόσια και οι      
      διαλέξεις του συνεδρίου 

 Αναγγελία στο website του συνεδρίου σε ειδικά διαμορφωμένη σελίδα 

 Λογότυπο χορηγού εταιρείας στο website του συνεδρίου 

 Λογότυπο χορηγού εταιρείας στο τελικό πρόγραμμα του συνεδρίου 
 
Σημείωση: 
 

* Οι τελικές ώρες και η διάρκεια των δορυφορικών συμποσίων και των δορυφορικών διαλέξεων θα διαμορφωθούν 

κατόπιν συνεννόησης με την Οργανωτική Επιτροπή. 
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Διαφημιστικές Καταχωρήσεις (virtual διεξαγωγή) 

    Περιγραφή  
  

                   Βασικά Οφέλη   
 

 Κόστος 
 

Διαφημιστική Καταχώρηση στο 
Ηλεκτρονικό Τελικό Πρόγραμμα  

( Οπισθόφυλλο ) 

Ολοσέλιδη διαφημιστική καταχώρηση στο τελικό πρόγραμμα που 
θα είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή 

800 € 

Διαφημιστική Καταχώρηση στο 
Ηλεκτρονικό Τελικό Πρόγραμμα 
( Εσωτερική Εξωφύλλου/  
Οπισθοφύλλου ) 

Ολοσέλιδη διαφημιστική καταχώρηση στο τελικό πρόγραμμα που 
θα είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή 

600 € 

Διαφημιστική Καταχώρηση στο 
Ηλεκτρονικό Τελικό Πρόγραμμα  
( Εσωτερική σελίδα ) 

Ολοσέλιδη διαφημιστική καταχώρηση στο τελικό πρόγραμμα που 
θα είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή 

480  € 

 

Σημείωση:  Τα παραπάνω κόστη επιβαρύνονται με Φ.Π.Α 24 % 

 

Προδιαγραφές Καταχωρήσεων και Λογοτύπων 

 

Έντυπο Πλάτος Ύψος Ξάκρισμα 
Ημερομηνία 

Αποστολής Αρχείου 

Τελικό Πρόγραμμα 17 εκ. 24 εκ. Συν 0,5 εκ.      1 Οκτωβρίου 2020  

    
 
Το ηλεκτρονικό αρχείο διαφημιστικής καταχώρησης θα πρέπει να είναι σε μορφή PDF press optimized  
(ανοικτό αρχείο). 
 
Διαστάσεις λογοτύπων για την ιστοσελίδα του συνεδρίου:  150 x 150 pixels σε μορφή jpg 
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Λοιπές Δυνατότητες (virtual διεξαγωγή) 

 
  
Δυνατότητες Χορηγίας 

    

Οφέλη Χορηγού  

 

Κόστος* 

 

Application Συνεδρίου 

 

  

On line Application 
Συνεδρίου 

Αποκλειστική χορηγία 
 

# Η εφαρμογή θα είναι διαθέσιμη σε όλες τις συσκευές 
(κινητά τηλέφωνα, tablet ή φορητούς υπολογιστές) με 
σύνδεση στο διαδίκτυο, ανεξάρτητα από το λειτουργικό 

τους σύστημα. 
Οι συμμετέχοντες, μέσω αυτής, θα έχουν άμεση 
πρόσβαση στο επιστημονικό πρόγραμμα του 

συνεδρίου, θα λαμβάνουν ενημερωτικά μηνύματα, 
ειδοποιήσεις, ειδησεογραφικά άρθρα και άλλα πολλά 

που σχετίζονται με το συνέδριο και όλες τις εξελίξεις 
κατά τη διάρκεια του.  
Το λογότυπο της εταιρείας-χορηγού θα τοποθετηθεί 

στην έναρξη αλλά και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής. 

 5.000 € 

Διαδικτυακή Μετάδοση Συνεδρίου 

Διαδικτυακή Μετάδοση 
(Webcasting) 

# Εμφάνιση λογοτύπου εταιρείας - χορηγού στην 
ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα φιλοξενεί τις ομιλίες 

του συνεδρίου, όπου θα έχουν πρόσβαση όλοι οι 
συμμετέχοντες μέχρι και για ένα (1) χρόνο μετά τη λήξη 

του συνεδρίου 

8.000 € 

Προβολή μέσω ηλεκτρονικών μέσων 

Εικονική έκθεση 
(Virtual exhibition) 

# Εμφάνιση λογοτύπου εταιρείας - χορηγού σε ειδική 

ενότητα της on line πλατφόρμας με δυνατότητα: 
- προβολής εταιρικού video  
- σύνδεσης με την εταιρική ιστοσελίδα (Hyperlink) 

- ανάρτησης εταιρικού εντύπου (PDF File) 
- on line συνομιλίας με τους συμμετέχοντες 

1.680 € 

 

Σημείωση:  

Τα παραπάνω κόστη επιβαρύνονται με Φ.Π.Α 24 % 
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Παρακαλείσθε να συμπληρώσετε τη φόρμα και να την αποστείλετε με e-mail:  sponsors@27eemmo.gr στην 

Εταιρεία Διοργάνωσης του Συνεδρίου (CONVIN Α.Ε.) 

Στοιχεία Τιμολόγησης Εταιρείας 

Εταιρεία :                                                      Δραστηριότητα: 

Διεύθυνση: 

Tηλ: Φαξ:  

E-mail:  Υπεύθυνος Επικοινωνίας: 

ΑΦΜ:  ΔΟΥ: 

Η εταιρεία μας επιθυμεί να συμμετάσχει στο ως άνω συνέδριο ως εξής:     

Κύριοι Χορηγοί Κόστος Χορηγίας * (✓) 

Μέγας Χορηγός 6.400 €  

Χρυσός Χορηγός 5.600 €  

Αργυρός Χορηγός 4.800 €  

Επιλογή χορηγίας - Υποστηρικτές Κόστος Χορηγίας * (✓) 

Δορυφορικό Συμπόσιο 

 

4.000 €  

 
Δορυφορική Διάλεξη 

 

 

2.000 €  

Διαφημιστική καταχώρηση στο Τελικό Πρόγραμμα (Οπισθόφυλλο) 

( Οπισθόφυλλο) 

800 €  

Διαφημιστική καταχώρηση στο Τελικό Πρόγραμμα (Εσωτ. Εξωφύλλου) 

( Εσωτερική Εξωφύλλου) 

600 €  

Διαφημιστική καταχώρηση στο Τελικό Πρόγραμμα (Εσωτ. Οπισθοφύλλου) 

( Εσωτερική Οπισθοφύλλου) 

600 €  

Διαφημιστική καταχώρηση στο Τελικό Πρόγραμμα ( Εσωτερική) 480 €  

Application Συνεδρίου             5.000 € 

Application 

Συνεδρίου 

€ 

 

Διαδικτυακή μετάδοση Συνεδρίου                  8.000 €  

Προβολή μέσω ηλεκτρονικών μέσων        1.680 €  

 

* Τα παραπάνω κόστη επιβαρύνονται με Φ.Π.Α 24 % 

  

Χορηγίες  
Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ( Virtual διεξαγωγή ) 

 
 

         

mailto:sponsors@27eemmo.gr
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Στοιχεία επικοινωνίας 
 

 

            Παρακαλούμε όπως για κάθε ερώτηση που αφορά το 27ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕEΜΜΟ,  

            απευθύνεστε στα κάτωθι στοιχεία επικοινωνίας: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
Εταιρεία Διοργάνωσης Συνεδρίου: 
 
CONVIN Α.Ε.  
Κώστα Βάρναλη 29, 152 33 Χαλάνδρι  
Tηλ.: 210 6833600, Fax:  210 6847700 
E: info@convin.gr , W: www.convin.gr 

 

 

Γραμματεία Συνεδρίου

info@27eemmo.gr

Εγγραφές – Διαμονή - Μετακινήσεις
registrations@27eemmo.gr

Έκθεση και Xορηγίες

sponsors@27eemmo.gr

mailto:info@convin.gr
http://www.convin.gr/

