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Χαιρετισμός

Αγαπητοί συνάδελφοι,
 
Η ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνει τη διοργάνωση του 
11ου Θερινού Συμποσίου Νευρολογίας, το διάστημα 18-21 Μαΐου 2017 με προορισμό 
αυτή τη φορά την Κέρκυρα. 

Σκοπός του συνεδρίου είναι να συνεχίσει την 10ετή εκπαιδευτική προσπάθεια, η επιτυχία 
της οποίας βασίζεται στην ενδελεχή συζήτηση κλινικών προβλημάτων από αναγνωρισμέ-
νους και έμπειρους κλινικούς ιατρούς κυρίως με τη μορφή της διαπραγμάτευσης ενός πο-
λύπλοκου περιστατικού.

Το πρόγραμμα, το οποίο εστιάζει τόσο στις Κινητικές Διαταραχές όσο και στην Πολλαπλή 
Σκλήρυνση, εμπλουτίζεται και συμπληρώνεται από εργαστήρια όπου συμμετέχουν ενεργά 
όλοι οι εκπαιδευόμενοι αλλά και από μεμονωμένες διαλέξεις ομιλητών αναγνωρισμένου 
κύρους διεθνώς.

Για τη διεξαγωγή του καθιερωμένου συμποσίου επιλέξαμε φέτος το νησί των Φαιάκων, ένα 
νησί πολυπολιτισμικό με πλούσια ιστορία .

Η παρουσία όλων σας θα μας τιμήσει και θα συμβάλλει καθοριστικά στον εκπαιδευτικό 
χαρακτήρα του συμποσίου δίνοντας κίνητρο σε όλους εμάς για να συνεχίζουμε αυτή την 
επιστημονική προσπάθεια.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και εγώ προσωπικά, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε εκ 
των προτέρων τις εταιρείες χορηγούς που θα σταθούν και φέτος δίπλα μας  στο να καταστεί 
δυνατή η υλοποίηση της σημαντικής αυτής εκπαιδευτικής προσπάθειας.

Αναμένοντας την από μέρους σας θετική εκδήλωση ενδιαφέροντος.

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής

Σπύρος Κονιτσιώτης
Καθηγητής Νευρολογίας

Τμήματος Ιατρικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
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ΧΟΡΗΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΠΡΟΒΟΛΗ

1. ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
Ενοικίαση περιπτέρου 6 τετραγωνικών μέτρων. ¶
Αναφορά του ονόματος της εκθέτριας εταιρείας στις ευχαριστίες στο έντυπο του  ¶
Τελικού Προγράμματος και σε banner που θα αναρτηθεί στον εκθεσιακό χώρο 
του συμποσίου.

Κόστος Χορηγίας: 3.000€
πλέον 24% ΦΠΑ

 Το παραπάνω κόστος αναφέρεται σε κόστος ενοικίασης χώρου 6 τετραγωνικών 
μέτρων για τοποθέτηση αράχνης ή κατασκευής. 

 Το παραπάνω δεν περιλαμβάνει διάκοσμο ή εξοπλισμό της εταιρείας. 

 Για την ενοικίαση του εκθεσιακού χώρου θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 

 Για την επιλογή του εκθεσιακού χώρου θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας 
και θα λαμβάνεται υπόψη και το ύψος της συνολικής χορηγίας 

 To τοπογραφικό του εκθεσιακού χώρου θα διαμορφωθεί σύμφωνα με την εκδήλωση 
ενδιαφέροντος των εταιρειών που επιθυμούν να συμμετάσχουν ως εκθέτες και θα 
είναι διαθέσιμο μετά τις 15 Μαρτίου 2017. Στο διάστημα αυτό οι εταιρείες που 
επιθυμούν να συμμετέχουν με εκθεσιακό περίπτερο θα πρέπει να αποστείλουν την 
από μέρους τους εκδήλωση ενδιαφέροντος στο Οργανωτικό Συντονιστικό Γραφείο.



5

2. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗΣ
 Δυνατότητα για οργάνωση περιορισμένου αριθμού δορυφορικών διαλέξεων  έως 

και 30’ με ενημερωτική ή/και εκπαιδευτική μορφή.     
 
 Θα τηρηθεί απόλυτη σειρά προτεραιότητας στις αιτήσεις για δορυφορικές διαλέξεις. 

 Η ημέρα και ώρα θα ορισθεί από την οργανωτική επιτροπή σύμφωνα με το 
προκαταρκτικό πρόγραμμα.

 

Η εταιρεία χορηγός πρέπει να στείλει γραπτώς στο οργανωτικό - συντονιστικό
γραφείο το αργότερο έως και τις 10 Μαρτίου 2017 τις προτάσεις της (θέμα
δορυφορικής διάλεξης, πιθανοί προσκεκλημένοι ομιλητές/πρόεδροι) προκειμένου
να ληφθεί υπόψη από την οργανωτική επιτροπή.

Η εταιρεία Χορηγός αναλαμβάνει πέραν της χορηγίας, την κάλυψη των εξόδων
μετάβασης και διαμονής των ομιλητών/προέδρων του δορυφορικού συμποσίου. 

 Σημείωση: 
 Στα αιτήματα για συμμετοχή δορυφορική διάλεξη θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 
 Θα διατεθεί περιορισμένος αριθμός διαλέξεων. 
 Το ύψος της συνολικής χορηγίας θα λαμβάνεται επίσης υπόψη.

Κόστος Χορηγίας: 4.000€
πλέον 24% ΦΠΑ
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3. ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
 Α. ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 
 Το τελικό πρόγραμμα υπολογίζεται να εκτυπωθεί σε 400 αντίτυπα που θα 

διανεμηθούν στους εγγεγραμμένους συμμετέχοντες on-site. Περιορισμένος αριθμός 
σελίδων του εντύπου του τελικού προγράμματος θα τεθεί στη διάθεση των χορηγών 
για ολοσέλιδες διαφημιστικές καταχωρήσεις των προϊόντων τους.

 Προβολή Χορηγού:
Ολοσέλιδη Εσωτερική διαφημιστική καταχώριση (τυχαία σειρά) ¶

Κόστος Χορηγίας: 2.000€
πλέον 24% ΦΠΑ

 Β. ΕΝΘΕΤΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
 Οι εταιρείες μπορούν να τοποθετήσουν διαφημιστικά έντυπα (400 τεμάχια) στις τσά-

ντες του συμποσίου, 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€
πλέον 24% ΦΠΑ ανά ένθετο

4. Video Webcasting 
 Το Video Webcasting είναι η τεχνολογία που επιτρέπει τη μετάδοση video του 

ομιλητή, με πλήρη συγχρονισμό των διαφανειών PowerPoint στον Ηλεκτρονικό Υπο-
λογιστή μέσω Διαδικτύου σε δεύτερο χρόνο. 

 Προβολή Χορηγού:
 Λογότυπο της εταιρείας-χορηγού θα εμφανίζεται στην ιστοσελίδα του συνεδρίου  ¶
όπου οι χρήστες θα κάνουν login για να έχουν πρόσβαση στο video περιεχόμενο.
 Λογότυπο της εταιρείας-χορηγού θα εμφανίζεται στην ιστοσελίδα της Ακαδημίας  ¶
Νευροεπιστημών και στο site του συνεδρίου όπου οι χρήστες θα κάνουν login 
για να έχουν πρόσβαση στο video περιεχόμενο.
 Λογότυπο της εταιρείας-χορηγού θα εμφανίζεται στο τελικό πρόγραμμα στην  ¶
αναφορά του webcasting.

Κόστος Χορηγίας: 4.000€
πλέον 24% ΦΠΑ
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Πληροφορίες προς Χορηγούς

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Ανάληψη χορηγίας - προβολή εταιρείας
Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες προκειμένου να αναλάβουν κάποια χορηγική δραστηριό-
τητα παρακαλούνται να αποστείλουν την εκδήλωση ενδιαφέροντος τους έως και τις 31 
Μαρτίου 2017 στο Οργανωτικό - Συντονιστικό Γραφείο του Συνεδρίου.

Οι εταιρείες που επιθυμούν να συμμετέχουν με δορυφορική Διάλεξη θα πρέπει να 
αποστείλουν την εκδήλωση ενδιαφέροντος το αργότερο έως και τις 15 Μαρτίου 
2017 στο Οργανωτικό - Συντονιστικό Γραφείο του Συνεδρίου μαζί με τις προτάσεις 
τους για θεματολογία, ομιλητές/προέδρους.

Οι χορηγικές δραστηριότητες θα ανατεθούν με σειρά προτεραιότητας. Η οριστική διευ-
θέτηση συμμετοχής και προβολής της κάθε εταιρείας με ένα από τους προτεινόμενους 
τρόπους θα εξαρτηθεί από τη συνολική χορηγία της στο Συμπόσιο.

Οικονομική πολιτική
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 που έχει αναλάβει την οικονομική δια-
χείριση και τιμολόγηση. 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 . Τα παραστατικά θα εκ-
δοθούν και θα αποσταλούν  μετά το πέρας των εργασιών του συμποσίου.
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