
 

 

 

 

Σημείωση : Στις προαναφερόμενες τιμές δεν  περιλαμβάνεται Φ.Π.Α  
 
 

 

 

9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 

27 - 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 

Ξενοδοχείο Makedonia Palace, Θεσσαλονίκη 

ΜΕΣΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ 

Stand στον εκθεσιακό χώρο  (Δυνατότητα απ’ ευθείας επικοινωνίας των χορηγών με 

Ιατρούς και λοιπούς επαγγελματίες υγείας) 
5.000,00 € 

Banner στον εκθεσιακό χώρο  (Δυνατότητα απ’ ευθείας επικοινωνίας των χορηγών 

με Ιατρούς και λοιπούς επαγγελματίες υγείας) 
3.500,00 € 

Δορυφορικό Συμπόσιο 45’ (Δυνατότητα παρουσίασης από τους χορηγούς των 

νεότερων επιστημονικών δεδομένων των προϊόντων τους) 
5.000,00 € 

Δορυφορική Διάλεξη 30’ (Δυνατότητα παρουσίασης από τους χορηγούς των 

νεότερων επιστημονικών δεδομένων των προϊόντων τους) 
3.000,00 € 

Σήμανση στον εκθεσιακό  χώρο (info point) (Εταιρική / Προϊοντική προβολή 

εικαστικού και λογοτύπου του χορηγού) 
3.500,00 € 

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

2.000,00 € 

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

1.500,00 € 

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

Οπισθόφυλλο 2.000,00 € 

1η δεξιά σελίδα 1.700,00 € 

2η σελίδα εξωφύλλου 1.500,00 € 

3η σελίδα εξωφύλλου 1.500,00 € 

Εσωτερική σελίδα 1.200,00 € 



 

 

 

 

 

 

Σημείωση : Στις προαναφερόμενες τιμές δεν  περιλαμβάνεται Φ.Π.Α  
 
 
 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 

Virtual Stand/ On line επικοινωνία με εκπρόσωπο χορηγού (Δυνατότητα απ’ 

ευθείας επικοινωνίας των χορηγών με Ιατρούς και λοιπούς επαγγελματίες υγείας) 
4.500,00 € 

Δορυφορικό Συμπόσιο 45’ (Δυνατότητα παρουσίασης από τους χορηγούς των 

νεότερων επιστημονικών δεδομένων των προϊόντων τους) 
5.000,00 € 

Δορυφορική Διάλεξη 30’ (Δυνατότητα παρουσίασης από τους χορηγούς των 

νεότερων επιστημονικών δεδομένων των προϊόντων τους) 
3.000,00 € 

Banner Εταιρικό ή Προϊοντικό στην ιστοσελίδα του συνεδρίου  (Εταιρική / 

Προϊοντική προβολή εικαστικού και λογοτύπου του χορηγού) 
2.500,00 € 

Banner Εταιρικό ή Προϊοντικό στη φόρμα εγγραφής της ιστοσελίδας του 
συνεδρίου – αποκλειστικότητα (Εταιρική / Προϊοντική προβολή εικαστικού και 

λογοτύπου του χορηγού) 
3.000,00 € 

Trailer χορηγού στην κεντρική σελίδα (Εταιρική / Προϊοντική προβολή 

εικαστικού και λογοτύπου του χορηγού) 
2.500,00 € 

Προβολή Εταιρικού ή προϊοντικού λογοτύπου στα διαλείμματα του 
συνεδρίου (αποκλειστικότητα, τιμή ανά ημέρα) 
(Εταιρική / Προϊοντική προβολή εικαστικού και λογοτύπου του χορηγού) 

3.000,00 € 

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

Οπισθόφυλλο 2.000,00 € 

1η δεξιά σελίδα 1.700,00 € 

2η σελίδα εξωφύλλου 1.500,00 € 

3η σελίδα εξωφύλλου 1.500,00 € 

Εσωτερική σελίδα 1.200,00 € 



 

 
 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ 

Ειδικευμένοι 80,00 € 

Ειδικευόμενοι 60,00 € 

Μαίες & Νοσηλευτικό Προσωπικό 40,00 € 

Φοιτητές/τριες, Σπουδαστές/στριες Δωρεάν 

 
 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 

Ειδικευμένοι 50,00 € 

Ειδικευόμενοι 40,00 € 

Μαίες & Νοσηλευτικό Προσωπικό 30,00 € 

Φοιτητές/τριες, Σπουδαστές/στριες Δωρεάν 

 
Σημείωση: Στις τιμές των εγγραφών συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 
 
 

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΩΝ 

Ξενοδοχείο Makedonia Palace  

Single room on BB basis 150,00 € 

 
Σημείωση: Στην τιμή φιλοξενίας περιλαμβάνονται όλοι οι νόμιμοι φόροι εκτός από τον Φόρο 

Διανυκτέρευσης, ο οποίος 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. 


