ΤΡΟΠΟΙ ΧΟΡΗΓΙΑΣ
Οι ενδιαφερόμενες Εταιρείες μπορούν να συμμετάσχουν ανεξάρτητα με ένα ή και περισσότερους
από τους κατωτέρω τρόπους Χορηγίας:
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Δορυφορικά Συμπόσια €6.000
Στη χορηγία περιλαμβάνονται:
 Οπτικοακουστικός εξοπλισμός της αίθουσας
Η ημέρα και ώρα του Δορυφορικού Συμποσίου θα καθοριστεί σε συνεννόηση με την
Οργανωτική & Επιστημονική επιτροπή του Συνεδρίου.
Συνολική διάρκεια δορυφορικού συμποσίου 90 λεπτά
Δορυφορική Διάλεξη €2500
Στη χορηγία περιλαμβάνονται:
 Οπτικοακουστικός εξοπλισμός της αίθουσας
Κατά τη διάρκεια της Δορυφορικής διάλεξης δεν θα διεξάγεται άλλη επιστημονική εκδήλωση.
Η ημέρα και ώρα της Διάλεξης θα καθοριστεί σε συνεννόηση με την Οργανωτική &
Επιστημονική επιτροπή του Συνεδρίου.
Συνολική διάρκεια δορυφορικής διάλεξης 30 λεπτά
Κλινικά Φροντιστήρια (workshops) €4000
Στη χορηγία περιλαμβάνονται: παραχώρηση αίθουσας και οπτικοακουστικός εξοπλισμός
Συνολική διάρκεια κλινικού φροντιστηρίου 90 λεπτά

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ

Εταιρικά banner €1.000
Βanner της χορηγού εταιρείας θα τοποθετηθεί στο χώρο της εμπορικής έκθεσης ή έξω από τις
συνεδριακές αίθουσες. Η κατασκευή και μεταφορά του banner επιβαρύνει τη χορηγό εταιρεία
Οπισθόφυλλο Τελικού Προγράμματος
Εσωτερική εξωφύλλου/οπισθόφύλλου
Καταχώρηση στο οπισθόφυλλο των CD περιλήψεων
Αποκλειστικότητα με λογότυπο της χορηγού εταιρείας

€ 700
€ 400
€ 500

ΕΚΘΕΣΗ
Κόστος εκθεσιακού χώρου 6 τ.μ € 2.000

Ο εκθεσιακός χώρος διατίθεται χωρίς κατασκευή
Οι εταιρείες θα ενημερωθούν εγκαίρως για τις ημερομηνίες και τις ώρες διάθεσης των
εκθεσιακών χώρων

Τα περίπτερα θα διατεθούν με σειρά προτεραιότητας στους Μεγάλους Χορηγούς και μετά
με αυστηρή χρονική σειρά κατόπιν αποστολής του συμπληρωμένου εντύπου συμμετοχής
που θα βρείτε στο τέλος.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Coffee breaks (μακράς διάρκειας) € 500 /coffee break
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα παρατεθούν 5 coffee break
 Το όνομα της χορηγού Εταιρείας με το λογότυπο θα τοποθετηθεί στο μπουφέ που θα
σερβίρεται ο καφές.
Lunch break € 1000
Ελαφρύ Γεύμα θα προσφερθεί δωρεάν στους Συνέδρους.
 Το όνομα της χορηγού Εταιρείας με το λογότυπο θα τοποθετηθεί στο μπουφέ που θα
σερβίρεται το γεύμα.
Δείπνο προσκεκλημένων ομιλητών € 2000
Δείπνο θα προσφερθεί στους ομιλητές και προεδρεύοντες του Συνεδρίου.
 Το όνομα της χορηγού Εταιρείας με το λογότυπο θα τοποθετηθεί στα τραπέζια που θα
σερβίρεται το δείπνο.

Σημαντικές Σημειώσεις /ΦΠΑ
Τα περίπτερα θα διατεθούν με σειρά προτεραιότητας στους Μεγάλους Χορηγούς και μετά
με αυστηρή χρονική σειρά μετά την αποστολή σου συμπληρωμένου εντύπου συμμετοχής
που θα βρείτε στο τέλος.
Σε όλες τις ανωτέρω τιμές συμπεριλαμβάνεται 24% ΦΠΑ

EΓΓΡΑΦΕΣ

Ειδικευμένοι Χειρουργοί (& άλλες ειδικότητες)
Ειδικευόμενοι ιατροί & άλλοι Επαγγελματίες Υγείας
Φοιτητές

€ 100
Δωρεάν
Δωρεάν

Η εγγραφή για όλους τους συνέδρους περιλαμβάνει:
Παρακολούθηση του επιστημονικού προγράμματος, πρόσβαση στον εκθεσιακό χώρο , συνεδριακό
υλικό , πιστοποιητικό παρακολούθησης , διαλείμματα καφέ και Δεξίωση Υποδοχής
Κατά την τιμολόγηση οι τιμές των εγγραφών επιβαρύνονται με 24% ΦΠΑ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Έντυπο Συμμετοχής
 Για την καλύτερη συνεργασία μας και την αποφυγή λαθών είναι απαραίτητη η συμπλήρωση
του εντύπου συμμετοχής που θα βρείτε στο τέλος του προγράμματος χορηγιών.
 Η αποστολή του εντύπου συμμετοχής δηλώνει την πλήρη αποδοχή των όρων συμμετοχής
που αναφέρονται παρακάτω καθώς και των όρων πληρωμής και ακυρώσεων.
Κράτηση περιπτέρου-Χορηγίας
Όλες οι εταιρείες που θα συμμετάσχουν στο Συνέδριο με οποιοδήποτε τρόπο θα
αναφέρονται στο website του Συνεδρίου καθώς και στο τελικό πρόγραμμα ως χορηγοί.
Ακυρώσεις Χορηγιών
 Κάθε ακύρωση συμμετοχής πρέπει να γνωστοποιείται μόνο εγγράφως
 Η συμμετοχή των χορηγιών μπορεί να ακυρωθεί έως 10 Μαρτίου 2017 χωρίς
επιβάρυνση. Για ακύρωση συμμετοχής μέχρι 30 Απριλίου θα παρακρατείται το
30% του ποσού ενοικίασης ή χορηγίας.
ης
 Πέραν της 1 Μαΐου καμία ακύρωση δεν θα γίνει δεκτή και η πληρωμή της
χορηγίας ή του περιπτέρου είναι υποχρεωτική
Τιμολόγηση/ΦΠΑ
 Η τιμολόγηση των χορηγιών γίνεται μετά το πέρας του Συνεδρίου
 Στις ανωτέρω τιμές συμπεριλαμβάνεται 24% ΦΠΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ ΚΩΝ. ΗΛΙΑΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ
Υπηρεσίες Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας
Οργάνωση Επιστ. ή Πολιτιστικών Εκδηλώσεων
Α.Φ.Μ: 067632300 Α΄ ΔΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Ευρύκλειας 2, 26442 Πάτρα
Τηλ: 2610 332752,Fax: 2610 338281
e-mail: info@congressplus.gr

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΧΟΡΗΓΟΥ

Επωνυμία Εταιρείας……………………………………………………………………………………………………
Υπεύθυνος Επικοινωνίας…………………………………………Κιν.τηλ..…………………………………….
Επάγγελμα………………………………………………………………………………………………………………….
Διεύθυνση………………………………………………………………………………………………….
Τηλ ………………………………….Fax………………………….e-mail………………………………………………
Α.Φ.Μ……………………………………………..Δ.Ο.Υ ………………………………………………………………..
Τρόποι Συμμετοχής

Περιγραφή

Κόστος

Επιστημονικές Εκδηλώσεις
Διαφημιστικές Χορηγίες
Έκθεση Περίπτερο/banner
Kοινωνικές Εκδηλώσεις
Σύνολο Χορηγίας

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

EΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΟΡΟΙ /ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

30% του συνολικού ποσού με την επιβεβαίωση
Εξόφληση έως 60 ημέρες με την παραλαβή του τιμολογίου
 Τιμολόγιο θα εκδίδεται μετά το πέρας του Συνεδρίου
 Όλες οι προαναφερόμενες τιμές συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24%
Εξόφληση με τραπεζικό έμβασμα στην ΑLPHA BANK


ΑLPHA BANK
IBAN GR4601401940194002101033906
Δικαιούχος KΑΛΛΙΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Όνομα υπευθύνου
Ημερομηνία
Υπογραφή & σφραγίδα εταιρείας

