
 

 
 

 Προβολής 
ΤΜΗΜΑ Α’ 

ΜΕΣΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ- ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ 

 
Εκθεσιακό περίπτερο (2m X 3m) Δυνατότητα απ’ ευθείας επικοινωνίας των 

χορηγών με Ιατρούς και λοιπούς επαγγελματίες υγείας) 
3.500,00 € 

Banner στον εκθεσιακό χώρο   (Δυνατότητα απ’ ευθείας επικοινωνίας των 

χορηγών με Ιατρούς και λοιπούς επαγγελματίες υγείας) 
2.500,00 € 

Δορυφορική Διάλεξη 30’   (Δυνατότητα παρουσίασης από τους χορηγούς των 

νεότερων επιστημονικών δεδομένων των προϊόντων τους) 
3.500,00 € 

Δορυφορικό Συμπόσιο 60’   (Δυνατότητα παρουσίασης από τους χορηγούς των 

νεότερων επιστημονικών δεδομένων των προϊόντων τους) 
4.000,00 € 

Καταχώριση στο πρόγραμμα  
(Εταιρική / Προϊοντική προβολή εικαστικού και λογοτύπου του χορηγού) 

1.500,00 € 

Εταιρική / Προϊοντική σήμανση σε διάλειμμα καφέ 
(Εταιρική / Προϊοντική προβολή εικαστικού και λογοτύπου του χορηγού) 

1.500,00 € 

Banner εταιρικό ή προϊοντικό στην ιστοσελίδα του συνεδρίου 
(Εταιρική / Προϊοντική προβολή εικαστικού και λογοτύπου του χορηγού) 

2.500,00 € 

Trailer χορηγού στην κεντρική σελίδα του συνεδρίου 
(Εταιρική / Προϊοντική προβολή εικαστικού και λογοτύπου του χορηγού) 

2.000,00 € 

Εταιρική σήμανση στο γεύμα 3.000,00 € 

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ 
Ειδικευμένοι 20,00 € 

Λοιποί επαγγελματίες υγείας 15,00 € 

 Ειδικευόμενοι 

 Προπτυχιακοί– Μεταπτυχιακοί- Διδακτορικοί Φοιτητές 

ΔΩΡΕΑΝ 

 
Η εγγραφή περιλαμβάνει: 
 

 Παρακολούθηση επιστημονικού προγράμματος  

 Βεβαίωση παρακολούθησης για όλους τους συμμετέχοντες  

 Πιστοποιητικό παρακολούθησης με μόρια για τους ιατρούς (εφόσον έχει καλυφθεί 
ο απαιτούμενος χρόνος παρακολούθησης)  

 
 

2η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΣΤΗΝ ΟΓΚΟ-ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ 

25 – 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021,  

Υβριδική Επιστημονική Εκδήλωση 

 

10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναπτυξιακής & Συμπεριφορικής Παιδιατρικής 
 13 – 14 Νοεμβρίου 2021, Crowne Plaza, Αθήνα  

Υβριδική Επιστημονική Εκδήλωση 

 



 

ΤΜΗΜΑ Β’- ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 

 

 
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 

Ειδικευμένοι ΔΩΡΕΑΝ 

Λοιποί επαγγελματίες υγείας ΔΩΡΕΑΝ 

 Ειδικευόμενοι 

 Προπτυχιακοί– Μεταπτυχιακοί- Διδακτορικοί Φοιτητές 

ΔΩΡΕΑΝ 

 
Το δικαίωμα συμμετοχής περιλαμβάνει: 
 

 Παρακολούθηση επιστημονικού προγράμματος  

 Βεβαίωση παρακολούθησης για όλους τους συμμετέχοντες  

 Πιστοποιητικό παρακολούθησης με μόρια για τους ιατρούς (εφόσον έχει καλυφθεί 
ο απαιτούμενος χρόνος παρακολούθησης)  

 

 
 
 
 
 
 
 

Virtual stand/on line επικοινωνία με εκπρόσωπο χορηγού 
(Δυνατότητα απ’ ευθείας επικοινωνίας των χορηγών με Ιατρούς και λοιπούς 
επαγγελματίες υγείας) 

2.500,00 € 

Δορυφορικό Συμπόσιο 60’   (Δυνατότητα παρουσίασης από τους χορηγούς 

των νεότερων επιστημονικών δεδομένων των προϊόντων τους) 
4.000,00 € 

Δορυφορική Διάλεξη 30’   (Δυνατότητα παρουσίασης από τους χορηγούς των 

νεότερων επιστημονικών δεδομένων των προϊόντων τους) 
3.500,00 € 

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

1.500,00 € 

Banner εταιρικό ή προϊοντικό στην ιστοσελίδα του συνεδρίου 
(Εταιρική / Προϊοντική προβολή εικαστικού και λογοτύπου του χορηγού) 

2.500,00 € 

Banner εταιρικό ή προϊοντικό στην ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής 
της ιστοσελίδας του συνεδρίου -αποκλειστικότητα 
(Εταιρική / Προϊοντική προβολή εικαστικού και λογοτύπου του χορηγού) 

2.000,00 € 

Trailer χορηγού στην κεντρική σελίδα του συνεδρίου 
(Εταιρική / Προϊοντική προβολή εικαστικού και λογοτύπου του χορηγού) 

2.000,00 € 

Προβολή εταιρικού λογοτύπου στα διαλείμματα του συνεδρίου 
(έκαστο) 
(Εταιρική / Προϊοντική προβολή εικαστικού και λογοτύπου του χορηγού) 

2.000,00 € 

ΚΟΣΤΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΩΝ 
Το κόστος φιλοξενίας για ένα άτομο, ανά ημέρα περιλαμβάνει διαμονή σε 
μονόκλινο δωμάτιο με πρωινό στο ξενοδοχείο Crowe Plaza 
 

150,00 € 



 

 
Σημειώσεις: 
 

1. Στις αναγραφόμενες τιμές των χορηγιών δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24% 
2. Στις αναγραφόμενες τιμές των εγγραφών συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24% 
3. Στην τιμή φιλοξενίας συμπεριλαμβάνονται όλοι οι νόμιμοι φόροι εκτός του Φόρου 

Διανυκτέρευσης, ο οποίος καταβάλλεται απευθείας από τον πελάτη στο ξενοδοχείο 
κατά το check out. 

 


