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23ο  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ & ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ 

«ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ & ΣΗΨΗ» 
16 – 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 

 

Υβριδική Επιστημονική Εκδήλωση 
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ΜΕΣΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 

 

 
 
ΜΕΣΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ  
Ειδικευμένοι, Ειδικευόμενοι 50,00 € 

Λοιποί επαγγελματίες υγείας 50,00 € 

 Προπτυχιακοί- Μεταπτυχιακοί-Διδακτορικοί Φοιτητές ΔΩΡΕΑΝ 

 

Banner στον εκθεσιακό χώρο 
(Δυνατότητα απ’ ευθείας επικοινωνίας των χορηγών με Ιατρούς και λοιπούς 
επαγγελματίες υγείας) 

2.500,00 € 

Προβολή λογοτύπου Εταιρικού ή Προϊοντικού σε σήμανση 
Συνεδριακής Αίθουσας/ Εκθεσιακού Χώρου 
(Εταιρική / Προϊοντική προβολή εικαστικού και λογοτύπου του χορηγού) 

2.500,00 € 

Εταιρική σήμανση στα Διαλείμματα καφέ (έκαστο) 
(Εταιρική / Προϊοντική προβολή εικαστικού και λογοτύπου του χορηγού) 

2.000,00 € 

Διαφημιστική Καταχώριση στο Πρόγραμμα (Εταιρική / Προϊοντική 

προβολή εικαστικού και λογοτύπου του χορηγού) 
1.500,00 € 

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

4.000,00 € 

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 € 

Web casting 3.500,00 € 



 

 
 
Στο κόστος εγγραφής περιλαμβάνονται: 

 Παρακολούθηση επιστημονικού προγράμματος  

 Βεβαίωση παρακολούθησης για όλους τους συμμετέχοντες  

 Πιστοποιητικό παρακολούθησης με Μόρια Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης (C.M.E. Credits) για 
ιατρούς &  Μονάδες Συνεχιζόμενης Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης (από την Ε.Ν.Ε.) για 
νοσηλευτές (εφόσον έχει καλυφθεί ο απαιτούμενος χρόνος παρακολούθησης)  

 

 

 

 Σημείωση:  

 Στις παραπάνω τιμές των χορηγιών δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24% 

 Στις παραπάνω τιμές των εγγραφών συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 % 

 

 

 


