
 

ΜΕΣΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ  

 

ΕΚΘΕΣΙΑΚΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ 

 

Stand 3.500,00 € 

Banner  2.500,00 € 

 

 

(Εταιρική/ Προϊοντική προβολή εικαστικού και λογοτύπου του χορηγού) 

 

Ένθετο  1.500,00 € 

Διαφημιστική Καταχώριση- Εσωτερική Σελίδα  1.000,00 € 

Διαφημιστική Καταχώριση- 3η Εξωφύλλου  1.300,00 € 

Διαφημιστική Καταχώριση- Οπισθόφυλλο  1.500,00 € 

Εταιρική σήμανση στα διαλείμματα καφέ (έκαστο) 1.500,00 € 

Εταιρική σήμανση στο γεύμα 3.000,00 € 

Charging Station & Internet Corner 
2.500,00 € 

 

Σημείωση 

Στις προαναφερόμενες τιμές δεν  περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α 24% 

 

«9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναπτυξιακής & Συμπεριφορικής Παιδιατρικής» 

 14 – 15 Νοεμβρίου 2020, Crowne Plaza, Αθήνα  

Υβριδική Επιστημονική Εκδήλωση 



 

 

 

Σημείωση 

Στις προαναφερόμενες τιμές  περιλαμβάνεται Φ.Π.Α  

 

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ 

ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ  25,00 € 

ΛΟΙΠΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 15,00 € 

 ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ  

 ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΙ – ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ-ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

ΔΩΡΕΑΝ 

 

Σημείωση 

Στις προαναφερόμενες τιμές περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α 24% 

 

Οι συμμετέχοντες είναι απαραίτητο να προσκομίζουν κατάλληλο έγγραφο που θα επιβεβαιώνει την 

ιδιότητά τους. 

 

 

 

 

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 

 

Virtual Stand/ On line επικοινωνία με εκπρόσωπο χορηγού 3.000,00 € 

Banner Εταιρικό ή Προϊοντικό στην ιστοσελίδα του συνεδρίου  2.500,00 € 

Trailer χορηγού στην κεντρική σελίδα 2.000,00 € 

Προβολή Εταιρικού Λογοτύπου στα διαλείμματα του συνεδρίου 2.000,00 € 

Σήμανση στον εκθεσιακό  χώρο (info point) 3.000,00 € 

Καταχώριση στο Πρόγραμμα 1.000,00 € 



 

 

 

 

Το δικαίωμα συμμετοχής περιλαμβάνει: 

 Παρακολούθηση του Συνεδρίου 

 Βεβαίωση παρακολούθησης για όλους τους συμμετέχοντες και Πιστοποιητικό Συμμετοχής με 
μόρια για τους ιατρούς (εφόσον έχει καλυφθεί ο απαιτούμενος χρόνος παρακολούθησης) 

 

 

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. 

 

ΚΟΣΤΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ  

 

Το κόστος φιλοξενίας για ένα άτομο, ανά ημέρα περιλαμβάνει:  

 

Διαμονή σε μονόκλινο δωμάτιο με πρωινό στο ξενοδοχείο Crowne Plaza 

 

150,00 € 

 


