
 

 

 

 
 

ΕΓΓΡΑΦΗ 

Ειδικευμένοι ιατροί 90,00 € 

Ειδικευόμενοι ιατροί 30,00 € 

Νοσηλευτές και λοιποί επαγγελματίες υγείας 30,00 € 

Προπτυχιακοί / Μεταπτυχιακοί φοιτητές και Υποψήφιοι διδάκτορες 20,00 € 

 

Σημειώσεις 
- Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 

- Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίζουν κατάλληλο έγγραφο που να επιβεβαιώνει την 
ιδιότητά τους (π.χ. φοιτητική ταυτότητα) 
 

Το δικαίωμα εγγραφής περιλαμβάνει:  
 

- Είσοδο στο συνεδριακό και εκθεσιακό χώρο 
- Παρακολούθηση των εργασιών του Συνεδρίου 
- Παραλαβή συνεδριακού υλικού  
- Βεβαίωση παρακολούθησης για όλους τους συμμετέχοντες (με προϋπόθεση την αξιολόγηση 

της εκδήλωσης σε διαδικτυακή πλατφόρμα) 
- Πιστοποιητικό παρακολούθησης με μοριοδότηση (μόνο σε ιατρούς) εφόσον έχει καλυφθεί ο 

απαιτούμενος χρόνος παρακολούθησης  
 

 

31ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ  

ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 
 

ΛΕΥΚΑΔΑ, 3 - 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 

Ξενοδοχείο Ionian Blue 

ΚΟΣΤΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ  

 

Το κόστος φιλοξενίας για ένα άτομο, ανά ημέρα περιλαμβάνει:  
 

 Διαμονή σε μονόκλινο δωμάτιο με πρωινό στο ξενοδοχείο Ionian Blue:  
140,00 €   

 Διατροφή: 70,00 €  
 

210,00 € 
 

Σημείωση 
Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνονται όλοι οι νόμιμοι φόροι ΕΚΤΟΣ του Φόρου Διανυκτέρευσης, ο 
οποίος ανέρχεται σε 4,00 € ανά διανυκτέρευση και καταβάλλεται απευθείας από τον πελάτη στο 
ξενοδοχείο κατά το check out 



 

 

ΜΕΣΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ* 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 
(Δυνατότητα απ’ ευθείας επικοινωνίας των χορηγών με Ιατρούς και λοιπούς επαγγελματίες υγείας) 

Banner στον εκθεσιακό χώρο 2.500,00 € 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
(Δυνατότητα παρουσίασης από τους χορηγούς των νεότερων επιστημονικών δεδομένων των προϊόντων τους) 

Δορυφορική Διάλεξη 3.000,00 € 

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

Έντυπο ενημερωτικό υλικό 1.000,00 € 

Εταιρική σήμανση στα διαλείμματα καφέ (έκαστο)  1.000,00 € 

Διαφημιστική Καταχώριση: Εσωτερική Σελίδα  1.000,00 € 

Διαφημιστική Καταχώριση: 3η Εξωφύλλου 1.200,00 € 

Διαφημιστική Καταχώριση: Οπισθόφυλλο 1.500,00 € 

 
* Σημείωση 
Στις παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνεται ο αναλογούν Φ.Π.Α. 
 

 
 

Επιβεβαίωση  Συμμετοχής 
Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε εγγράφως τον επιθυμητό τρόπο συμμετοχής της εταιρίας σας 
στην εκδήλωση. 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. 

 

 

 


