11ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΔΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
10‐11 ΜΑΪΟΥ 2019
ΑΘΗΝΑ, ΣΤΟΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΜΕΣΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

ΕΚΘΕΣΙΑΚΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ
(Δυνατότητα απ’ ευθείας επικοινωνίας των χορηγών με Ιατρούς και λοιπούς επαγγελματίες υγείας)
Stand στον εκθεσιακό χώρο (2m x 3m)

3.000,00 €

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
(Δυνατότητα παρουσίασης από τους χορηγούς των νεότερων επιστημονικών δεδομένων των
φαρμάκων τους)
Δορυφορικό Συμπόσιο

4.000,00 €

Δορυφορική Διάλεξη

3.000,00 €

ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ
(Εταιρική/ Προϊοντική προβολή εικαστικού και λογοτύπου του χορηγού)

Ένθετο στην τσάντα
Προβολή εταιρικού λογοτύπου στις σημάνσεις του
χώρου διεξαγωγής του Συνεδρίου
Εταιρική/ Προϊοντική σήμανση στα διαλείμματα
καφέ (έκαστο)
Εταιρική/ Προϊοντική σήμανση στο Δείπνο

1.000,00 €
1.000,00 €
1.500,00 €
2.000,00 €

Οπισθόφυλλο

2.500,00 €

3η εξωφύλλου

1.500,00 €

Εσωτερική σελίδα

1.200,00 €

Σημείωση : Στις προαναφερόμενες τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α 24%

ΕΓΓΡΑΦΕΣ
ΑΠΟ 01.03.2019 ΕΩΣ 28.03.2019
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΚΟΣΤΟΣ

• Ειδικευόμενοι
• Νέοι ειδικοί (≤ 3 έτη από τη λήψη ειδικότητας)
• Μέλη Ελληνικής Ανδρολογικής Εταιρείας (ΕΑΕ)

60 €

 Ειδικοί (> 3 έτη από τη λήψη ειδικότητας)

80 €

• Μαίες /Νοσηλευτές

30 €

• Φοιτητές /Σπουδαστές

Δωρεάν
ΑΠΟ 29.03.2019 ΕΩΣ On Site

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
• Ειδικευόμενοι
• Νέοι ειδικοί (≤ 3 έτη από τη λήψη ειδικότητας)
• Μέλη Ελληνικής Ανδρολογικής Εταιρείας (ΕΑΕ)
 Ειδικοί (> 3 έτη από τη λήψη ειδικότητας)
• Μαίες /Νοσηλευτές
• Φοιτητές /Σπουδαστές

ΚΟΣΤΟΣ
80 €
100 €
30 €
Δωρεάν

Οι συμμετέχοντες είναι απαραίτητο να προσκομίζουν κατάλληλο έγγραφο που θα
επιβεβαιώνει την ιδιότητά τους.
Το δικαίωμα συμμετοχής περιλαμβάνει:
 Παρακολούθηση του Συνεδρίου
 Έντυπο υλικό του Συνεδρίου
 Είσοδο στην έκθεση των φαρμακευτικών εταιριών
 Βεβαίωση παρακολούθησης για όλους τους συμμετέχοντες και Πιστοποιητικό
Συμμετοχής με μόρια για τους ιατρούς (εφόσον έχει καλυφθεί ο απαιτούμενος χρόνος
παρακολούθησης)
Σημείωση: Στις προαναφερόμενες τιμές συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α 24%
Επιβεβαίωση Συμμετοχής
Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε εγγράφως τον επιθυμητό τρόπο συμμετοχής της
εταιρίας σας στo Συνέδριο. Εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών θα λάβετε από εμάς φόρμα
επιβεβαίωσης, στην οποία θα αναφέρονται ευκρινώς οι όροι συνεργασίας (προκαταβολή,
τρόπος πληρωμής και ακυρωτική πολιτική) και η οποία θα πρέπει να επιστραφεί
υπογεγραμμένη και σφραγισμένη.
Για να θεωρείται επιβεβαιωμένη η συμμετοχή της εταιρείας σας είναι απαραίτητη η
παραλαβή της υπογεγραμμένης φόρμας επιβεβαίωσης και η καταβολή της
συμφωνημένης προκαταβολής.

