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Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Για άλλη μια χρονιά, η Ελληνική Δερματολογική και 
Αφροδισιολογική Εταιρεία διοργανώνει το 2020 την - 
θεσμοθετημένη, πλέον - Εαρινή Εκδήλωσή της. Προορισμός 
μας αυτή τη φορά η πανέμορφη Θεσσαλονίκη και το Makedonia 
Palace, το ξενοδοχείο - έμβλημα της συμπρωτεύουσας. 

Το επιστημονικό πρόγραμμα της εκδήλωσης, η οποία θα 
πραγματοποιηθεί στις 17-19 Ιουλίου 2020, βασίζεται σε δύο 
άξονες: αφενός, να προσφέρει απαντήσεις και λύσεις σε ερωτήματα 
και προβληματισμούς των συναδέλφων, τόσο σε ότι αφορά την 
καθ’ ημέρα κλινική πράξη όσο και την εξελικτική πορεία της 
Δερματολογίας - Αφροδισιολογίας στο προσεχές μέλλον και 
αφετέρου, να αποτελέσει φόρουμ ανταλλαγής απόψεων, ιδεών 
και προτάσεων μεταξύ των συναδέλφων για τα θέματα που 
απασχολούν όλους μας. 

Προς την κατεύθυνση αυτή, η θεματολογία της εκδήλωσης 
αποσκοπεί στην κάλυψη ενός ευρέος φάσματος θεμάτων, τα 
οποία θα παρουσιάσουν διακεκριμένοι συνάδελφοι. Και βέβαια, 
καθοριστικής σημασίας θα είναι η δική σας ενεργή συμμετοχή, 
στην οποία προσβλέπουμε και για την οποία είμαστε σίγουροι, 
έχοντας ως επιπλέον εχέγγυο την εαρινή σαγήνη της διαχρονικά 
ελκυστικής Θεσσαλονίκης. 

Σας περιμένουμε όλους στη Θεσσαλονίκη. 

Με ιδιαίτερη εκτίμηση, 

Δημήτριος Ρηγόπουλος 
Πρόεδρος ΕΔΑΕ

Μήνυμα 
Προέδρου
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Κάτοψη
Εκθεσιακού

& 
Συνεδριακού 

Χώρου
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Δορυφορικό Συμπόσιο (διάρκειας 60’)     10.000,00 €

Δορυφορική Διάλεξη (διάρκειας 30’) 5.000,00 €

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Οπισθόφυλλο   2.000,00 €

3η Εξωφύλλου  1.500,00 €

Εσωτερική Σελίδα   1.000,00 €

AΛΛΑ ΜEΣΑ ΠΡΟΒΟΛHΣ

ΕΚΘΕΣΙΑΚΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ

Περίπτερο (2m x 3m - Mέγιστο ύψος: 2,50m)      2.000,00 €

Βanner (έκαστο)    1.500,00 €

(Δυνατότητα απ’ ευθείας επικοινωνίας των χορηγών με Ιατρούς και λοιπούς επαγγελματίες υγείας & 
αναφορά του χορηγού στο τελικό πρόγραμμα)

Η ανωτέρω τιμή συμπεριλαμβάνει:
Εκθεσιακό χώρο, παροχή ρεύματος ισχύος έως 500 WATT. Το κόστος της επιπλέον παροχής είναι 
100€ ανά 1 kw.

Ο τρόπος επιλογής των περιπτέρων θα σας γνωστοποιηθεί το συντομότερο. 

(Δυνατότητα παρουσίασης από τους χορηγούς των νεότερων επιστημονικών δεδομένων των 
φαρμάκων τους & αναφορά του χορηγού στο τελικό πρόγραμμα)

(Εταιρική / Προϊοντική προβολή εικαστικού και λογοτύπου του χορηγού & αναφορά του χορηγού 
στο τελικό πρόγραμμα)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΙΣ
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Τακτικά Μέλη ΕΔΑΕ (ταμειακώς εντάξει)              ΔΩΡΕΑΝ

Πρόσεδρα Μέλη ΕΔΑΕ (Ειδικευόμενοι)                ΔΩΡΕΑΝ

Νοσηλευτικό Προσωπικό - Φοιτητές Ιατρικής*    ΔΩΡΕΑΝ

Ιατροί άλλων ειδικοτήτων                                      200,00€

Κατηγορία Κόστος

ΕΓΓΡΑΦΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ένθετο στην τσάντα      1.200,00 €

Internet corner & charging station 2.000,00 €

Προβολή στην πλάτη της Γραμματείας 2.500,00 € 
(με διαφημιστική καταχώριση, εταιρικό ή προϊοντικό λογότυπο)

Εκτύπωση εταιρικού ή προϊοντικού λογοτύπου στις σημάνσεις 2.000,00 € 
του εκθεσιακού χώρου                            

Εταιρική / προϊοντική σήμανση στα διαλείμματα καφέ (έκαστο)  3.000,00 € 

Εταιρική / προϊοντική σήμανση στη δεξίωση υποδοχής (10-04-2020) 6.000,00 €

Στις αναγραφόμενες τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%

AΛΛΑ ΜEΣΑ ΠΡΟΒΟΛHΣ

Δικαίωμα δωρεάν εγγραφής έχουν μόνο τα Μέλη της ΕΔΑΕ (Τακτικά Μέλη που είναι ταμειακώς εντάξει 
και Πρόσεδρα Μέλη-Ειδικευόμενοι), καθώς και το Νοσηλευτικό Προσωπικό* ή οι Φοιτητές Ιατρικής*  
με την επίδειξη αντίστοιχου εγγράφου ή ταυτότητας που να αποδεικνύει την ιδιότητά τους.
Οι Ιατροί άλλων ειδικοτήτων υποχρεούνται στην καταβολή 200,00€ πλέον Φ.Π.Α. για την εγγραφή 
τους στο συνέδριο.

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
• Διαλείμματα καφέ και δεξίωση υποδοχής (δεν ισχύουν για νοσηλευτικό προσωπικό και  
   φοιτητές Ιατρικής).
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ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΩΝ - Ξενοδοχείο Makedonia Palace

Διαμονή  150,00 €*

* Η τιμή φιλοξενίας των συνέδρων είναι ανά δωμάτιο, ανά διανυκτέρευση και αφορά μονόκλινο 
δωμάτιο με πρωινό. 
Στην ανωτέρω τιμή ΔΕΝ περιλαμβάνεται ο Φόρος Διανυκτέρευσης, ο οποίος ανέρχεται σε 4€/ανά 
διανυκτέρευση και καταβάλλεται απευθείας από τον πελάτη στο ξενοδοχείο κατά το check out.

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Για τη συμμετοχή στη Εκδήλωση είναι απαραίτητη η αποστολή εγγράφως του επιθυμητού τρόπου 
συμμετοχής της εκάστοτε εταιρίας. Εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών θα σας αποσταλεί φόρμα 
επιβεβαίωσης, στην οποία θα αναφέρονται ευκρινώς οι όροι πληρωμής (40% προκαταβολή και 
εξόφληση σε 45 ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου) και η οποία θα πρέπει να 
επιστραφεί υπογεγραμμένη και σφραγισμένη. 
Για να θεωρείται επιβεβαιωμένη η συμμετοχή εκάστοτε εταιρίας είναι απαραίτητη η 
παραλαβή της υπογεγραμμένης φόρμας επιβεβαίωσης και η καταβολή της συμφωνημένης 
προκαταβολής.
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