
 

 

 

 
ΜΕΣΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 

 

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

3.500,00 € 

Δορυφορική διάλεξη 30 λεπτών  
(Δυνατότητα παρουσίασης από τους χορηγούς των νεότερων 
επιστημονικών δεδομένων των προϊόντων τους) 

5.000,00 € 

Εταιρικό banner (roll up) στη χώρο της γραμματείας 
(αποκλειστική χορηγία) 
(Εταιρική / Προϊοντική προβολή εικαστικού και λογοτύπου του χορηγού) 

3.000,00 € 

Προβολή εταιρικού λογοτύπου στις σημάνσεις του χώρου 
διεξαγωγής του Συνεδρίου  
(Εταιρική / Προϊοντική προβολή εικαστικού και λογοτύπου του χορηγού) 

2.500,00 € 

Εταιρική / Προϊοντική σήμανση σε διάλειμμα καφέ (έκαστο) 
(Εταιρική / Προϊοντική προβολή εικαστικού και λογοτύπου του χορηγού) 2.000,00 € 

 
 

Διαφημιστικές Καταχωρίσεις 
(Εταιρική / Προϊοντική προβολή εικαστικού και λογοτύπου του χορηγού) 

Οπισθόφυλλο 2.500,00 € 

1η δεξιά σελίδα 2.000,00 € 

2η σελίδα εξωφύλλου 1.800,00 € 

3η σελίδα εξωφύλλου 1.800,00 € 

Εσωτερική σελίδα 1.200,00 € 

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

 
  



 

 

 
 

 
ΕΓΓΡΑΦΕΣ 

 
Η εγγραφή για όλους του Ιατρούς, λοιπούς επαγγελματίες υγείας και φοιτητές είναι ΔΩΡΕΑΝ 
και περιλαμβάνει: 
 

 Παρακολούθηση επιστημονικού προγράμματος  με φυσική παρουσία 

 Βεβαίωση παρακολούθησης για όλους τους συμμετέχοντες  

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

 
 
 
 
 

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΩΝ  
 
Ξενοδοχείο Golden Age                                                                                  Κόστος με ΦΠΑ: 150,00 € 
 
Η τιμή φιλοξενίας είναι ανά δωμάτιο, ανά διανυκτέρευση και αφορά μονόκλινο δωμάτιο με 
πρωινό. Στην ανωτέρω τιμή δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διανυκτέρευσης, ο οποίος ανέρχεται 
σε 3,00 € ανά διανυκτέρευση και καταβάλλεται απευθείας από τον πελάτη στο ξενοδοχείο 
κατά το check out.   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 


