
 

 

   

 

 

 

 

 

Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ  Χ Ο Ρ Η Γ Ι Ω Ν  
 
Οι φαρμακευτικές, εμπορικές εταιρείες θα έχουν τη δυνατότητα να υποστηρίξουν 

οικονομικά το σεμινάριο και να προωθήσουν τις επιστημονικές προσπάθειες τους με 

τους παρακάτω τρόπους: 

A. ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

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

 

Το παραπάνω κόστος αναφέρεται σε κόστος ενοικίασης χώρου μόνο και δεν 

περιλαμβάνει προκατασκευασμένο περίπτερο.  
 

Παρακαλούμε όπως δηλώσετε τη συμμετοχή σας έως 3 Φεβρουαρίου 2017 με 

αποστολή fax στο Οργανωτικό-Συντονιστικό Γραφείο, ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ ΕΠΕ (Fax: 2651 0 

68611) ή με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@conferre.gr, 

arieta@conferre.gr.  

Οι κρατήσεις περιπτέρων θα γίνουν κατά προτεραιότητα και βάσει των αιτήσεων.  

 

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

Το ύψος της συνολικής χορηγίας θα λαμβάνεται επίσης υπόψη. 

 

Β. ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 

Τελικό Πρόγραμμα: 

(θα διανεμηθεί on-site στο σεμινάριο) 

Εξωτερική σελίδα οπισθόφυλλου:     1.800,00  € 

Εσωτερική σελίδα οπισθόφυλλου:   1.500,00  € 

Εσωτερική σελίδα εξωφύλλου:    1.500,00 € 

Απλή Εσωτερική:       1.000,00 €   

 

Έντυπα/Διαφημιστικό υλικό στην τσάντα      1.000,00 € 
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Γ. ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ   

 

Οι εταιρείες μπορούν να καλύψουν τα έξοδα ενοικίασης οπτικοακουστικού 

εξοπλισμού και τεχνικής υποστήριξης.  

Εκτύπωση του λογοτύπου της εταιρείας σε σήμανση που θα τοποθετηθεί κοντά στην 

τεχνική Γραμματεία:     

Κόστος:      2.000,00 € πλέον 24% ΦΠΑ   

 

 

Δ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ/ΔΙΑΛΕΞΗΣ 

 

Δυνατότητα για οργάνωση δορυφορικού συμποσίου ή δορυφορικής διάλεξης στο 

πλαίσιο του επιστημονικού προγράμματος.      

 

Διαθέσιμες ώρες: Θα οριστούν σύμφωνα με το επιστημονικό πρόγραμμα. 

 

Κόστος Δορυφορικού Συμποσίου:   3.000,00 € πλέον 24% ΦΠΑ   

Κόστος Δορυφορικής Διάλεξης:   2.000,00 € πλέον 24% ΦΠΑ 

 

Σημείωση: Θα τηρηθεί απόλυτη σειρά προτεραιότητας στις αιτήσεις. Το συνολικό 

ύψος χορηγίας θα λαμβάνεται επίση σοβαρά υπόψη. Προτεραιότητα θα δωθεί στις 

εταιρείες που  θα συμμετέχουν με ένα από τα προτεινόμενα χορηγικά πακέτα. 

 

Σημείωση: Η εταιρεία χορηγός αναλαμβάνει επιπλέον, πέραν του χορηγικού κόστους 

την κάλυψη των εξόδων διαμονής και μετακίνησης του/των ομιλητή/τών της 

δορυφορικής διάλεξης ή του δορυφορικού συμποσίου. Το παραπάνω ισχύει και για 

ομιλητές που είναι προσκεκλημένοι στο επιστημονικό πρόγραμμα εκ μέρους της 

Οργανωτικής Επιτροπής. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Ε. ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

 

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΑΦΕ 

Κατά τη διάρκεια του Σεμιναρίου θα παρατεθούν 2 διαλείμματα καφέ για όλους τους 

συμμετέχοντες στο συνεδριακό χώρο. 

 

Προβολή Χορηγού: 

 Αναφορά του λογοτύπου της εταιρείας στο σημείο παράθεσης του 

διαλείμματος καφέ. 

 Αναφορά του ονόματος της χορηγού εταιρείας στις ευχαριστίες στο έντυπο του 

Τελικού Προγράμματος καθώς και σε banner που θα αναρτηθεί στο χώρο 

διεξαγωγής του. 

 

Κόστος Χορηγίας:     1.500,00 € πλέον ΦΠΑ/διάλειμμα καφέ 

 

 

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 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 40% 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 

του Σεμιναρίου. 

 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΧΟΡΗΓΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ  
ΑΞΙΑ ΧΟΡΗΓΙΑΣ 

(ΠΛΕΟΝ 24% ΦΠΑ) 

Α΄ΧΟΡΗΓΙΚΟ 

ΠΑΚΕΤΟ 

1. Διαφημιστική Καταχώρηση στο 

οπισθόφυλλο του προγράμματος 

2. Έκθεση σε προνομιακή θέση 

3. Ένθεση διαφημιστικού εντύπου στις 

τσάντες των συνέδρων. 

4. Δορυφορικό Συμπόσιο 

6.500,00 € 

Β΄ΧΟΡΗΓΙΚΟ 

ΠΑΚΕΤΟ 

1. Διαφημιστική Καταχώρηση σε 

εσωτερική σελίδα του προγράμματος 

(1η εξωφύλλου) 

2. Έκθεση σε προνομιακή θέση 

3. Ένθεση διαφημιστικού εντύπου στις 

τσάντες των συνέδρων. 

4. Δορυφορική διάλεξη 

5.000,00 € 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

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. ________________________________________________________________ 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:        ΣΦΡΑΓΙΔΑ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conferre Ltd/ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ ΕΠΕ 

Οργανωτικό - Συντονιστικό Γραφείο  

Γραμματεία Σεμιναρίου 

Λεωφ. Σταύρου Νιάρχου (έναντι Παν/μίου Ιωαννίνων) 

Τ.Κ. 45110, 451 10 Ιωάννινα 

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

mailto:info@conferre.gr

