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Χαιρετισμός 
Αγαπητές/οι συνάδελφοι,

Η μεγάλη επιτυχία της εφετινής επιστημονικής εκδήλωσης «Δερματικές 
Παθήσεις 2018: Παρελθόν, παρόν και μέλλον» και η αθρόα συμμετοχή σας 
στις εργασίες της αποτελούν για την Εταιρεία Μελέτης Δερματολογικών, 
Αφροδισιολογικών και Αλλεργιολογικών Παθήσεων (ΕΜΕΔΑΑΠ) το 
καλύτερο εχέγγυο συνέχισης και θεσμοθέτησης της μετεκπαιδευτικής αυτής 
προσπάθειας και στο μέλλον.

Με αυτό το δεδομένο, και με πλήρη επίγνωση της ευθύνης που η αποδοχή 
σας συνεπάγεται, η Ε.ΜΕ.Δ.Α.Α.Π. πραγματοποιεί τη δεύτερη επιστημονική 
εκδήλωσή της με τίτλο «Δερματικές Παθήσεις 2019: Παρελθόν, παρόν και 

μέλλον», στις 5 – 8 Σεπτεμβρίου 2019, στην Αθήνα (Αίγλη Ζαππείου).

Στόχος αλλά και δέσμευση της Οργανωτικής Επιτροπής είναι η εκδήλωση 
να αποτελέσει όχι μόνο συνέχεια της προηγούμενης αλλά βελτιωμένη 
εξέλιξή της, τόσο σε ότι αφορά τη θεματολογία όσο και τη συνδρομή της 
στην καθ’ ημέραν κλινική πράξη των συναδέλφων, οι οποίοι καλούνται 
να ενσωματώσουν σε αυτή, με τον καλύτερο και πιο αποδοτικό για τον 

ασθενή τρόπο, τις νέες γνώσεις και προοπτικές που ανοίγονται στο χώρο 
της Δερματολογίας – Αφροδισιολογίας.

Το επιστημονικό πρόγραμμα που επεξεργαζόμαστε αποσκοπεί στη 
μεγαλύτερη διαδραστικότητα, προκειμένου να λειτουργήσει ως 

εργαλείο γνώσης για τους συναδέλφους. Προς την κατεύθυνση 
αυτή, τόσο οι προτάσεις σας όσο και η ενεργή 

συμμετοχή σας είναι όχι απλώς ευπρόσδεκτες 
αλλά επιβεβλημένες για την επιτυχία της.

Με τη βεβαιότητα ότι η συμμετοχή σας θα είναι 
ακόμη μεγαλύτερη από εφέτος, σας περιμένουμε 
όλους στην καρδιά της Αθήνας, στην Αίγλη 
Ζαππείου, για ένα 4ημερο δημιουργικής 
ανταλλαγής απόψεων και εμπειριών στο 
γνωστικό μας αντικείμενο. 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Καθηγητής Δημήτρης Ρηγόπουλος

Πρόεδρος Ε.ΜΕ.Δ.Α.Α.Π.



Διοικητικό Συμβούλιο
 Πρόεδρος Δημήτριος Ρηγόπουλος

 Αντιπρόεδρος Αθανάσιος Πετρίδης

 Γενικός Γραμματέας Δημήτριος Μανδράκης

 Ειδ. Γραμματέας Μιχαήλ Μακρής

 Ταμίας Σταμάτης Γρηγορίου

 Μέλη Αικατερίνη Χλίβα

  Ξενοφών Αγγελίδης



Κάτοψη συνεδριακού & εκθεσιακού χώρου 

Εκθεσιακά περίπτερα

ερματικές
Παθήσεις Σεπτεμβρίου 2019
Παρελθόν, παρόν και μέλλον Αίγλη Ζαππείου, Αθήνα

2019 5-8

Περίπτερα 1 – 11 και 13-24 (6m2) 4.000,00 €

Θέσεις για αράχνη 12 και 25 4.000,00 €

Banner στον εκθεσιακό χώρο 2.500,00 €

(Δυνατότητα απ’ ευθείας επικοινωνίας των χορηγών με Ιατρούς και λοιπούς 
επαγγελματίες υγείας)

• Τα περίπτερα έχουν διαστάσεις 2mx3m και μέγιστο ύψος 2,50m

Στις αναγραφόμενες τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%



Συμμετοχή στο Επιστημονικό Πρόγραμμα

Άλλα Μέσα Προβολής

Εγγραφή

Φιλοξενία Συνέδρων

ερματικές
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Διαφημιστικές καταχωρίσεις στο τελικό πρόγραμμα

Οπισθόφυλλο 2.000,00 €

3η εξωφύλλου 1.300,00 €

Εσωτερική σελίδα 1.100,00 €

Ένθετο στην τσάντα 1.500,00 €

Internet corner & charging station 3.000,00 €

Προβολή στην πλάτη της Γραμματείας  
(με διαφημιστική καταχώριση, εταιρικό ή προϊοντικό λογότυπο)

2.500,00 €

Εταιρική σήμανση στα διαλείμματα καφέ (έκαστο) 2.000,00 €

Δορυφορικό Συμπόσιο (60 λεπτά) 6.000,00 €

Δορυφορική Διάλεξη (30 λεπτά) 4.000,00 €

(Εταιρική / Προϊοντική προβολή εικαστικού και λογοτύπου του χορηγού)

(Δυνατότητα παρουσίασης από τους χορηγούς των νεότερων επιστημονικών 
δεδομένων των προϊόντων τους)

Στις αναγραφόμενες τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%

Η εγγραφή για όλους τους Επαγγελματίες Υγείας (Ειδικευμένους & 
Ειδικευόμενους Ιατρούς, Νοσηλευτές, Επισκέπτες Υγείας, Προπτυχιακούς & 
Μεταπτυχιακούς Φοιτητές) είναι ΔΩΡΕΑΝ.

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 € ανά διανυκτέρευση και καταβάλλεται απευθείας από τον πελάτη 
στο ξενοδοχείο κατά το check out.

Ξενοδοχείο ΑΜΑΛΙΑ 150,00 €



Διοργάνωση

Οργάνωση - Γραμματεία

Θεσσαλονίκης 12, 15344 Γέρακας, Αττική.
Τ 210 6048260, F 210 6047457, E lparissi@free-spirit.gr  

www.free-spirit.gr


