
ερματικές
Παθήσεις
Παρελθόν, παρόν και μέλλον

2021

Μέσα Προβολής

Με την επιστημονική υποστήριξη
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Χαιρετισμός 
Αγαπητές/οί συνάδελφοι,

Οι πρωτόγνωρες συνθήκες που ζούμε τον τελευταίο χρόνο λόγω της 
πανδημίας covid-19 έχουν αλλάξει δραματικά την καθημερινότητά μας, 
τόσο σε ότι αφορά το προσωπικό όσο και το επαγγελματικό περιβάλλον. Οι 
περιορισμοί, η απόσταση, ο φόβος και η αβεβαιότητα για το αύριο αποτελούν 
επιβαρυντικούς παράγοντες για την ψυχολογία και τη ζωή μας εν γένει. Κι 
όσο κι αν οι αυξανόμενοι εμβολιασμοί «ανοίγουν» το μονοπάτι προς την 
έξοδο από την κρίση, η συσσωρευμένη κόπωση όλων μας είναι εμφανής σε 
όλες τις δραστηριότητές μας.

Παρ΄ όλα αυτά, οι εξελίξεις στην Ιατρική και την ειδικότητά μας συγκεκριμένα, 
δεν «παγώνουν» από την πανδημία –όπως και η ίδια η ζωή άλλωστε! 
Αντίθετα, νέες προκλήσεις και ζητήματα προς διερεύνηση προκύπτουν, όπως 
για παράδειγμα η σχέση του Sars-Cov-2 με τις παθήσεις του Δέρματος, 
ενώ η γνώση σε όλους τους τομείς της Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας 
εμπλουτίζεται σταθερά.

Για όλους αυτούς τους λόγους, η πραγματοποίηση του 4ου Πανελληνίου 
Συνεδρίου της Ε.Με.Δ.Α.Α.Π. με τίτλο «Δερματικές Παθήσεις 2021: Παρελθόν, 
παρόν και μέλλον» στις 2 - 5 Σεπτεμβρίου 2021, είναι εφέτος πιο σημαντική 
από ποτέ, καθώς μας δίνεται μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να ανταλλάξουμε 
από κοντά- μετά από πολύ καιρό- απόψεις, ιδέες και προβληματισμούς για 
το γνωστικό μας αντικείμενο και να νιώσουμε στην πράξη τη σταδιακή μας 
επιστροφή σε κανονικούς ρυθμούς. Θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικές και 
προσβλέπουμε στις προτάσεις σας για τον εμπλουτισμό και την οριστική 
διαμόρφωση του επιστημονικού προγράμματος και, βέβαια, στη 
φυσική παρουσία και ενεργή συμμετοχή σας στις εργασίες του.

Με τις σκέψεις αυτές, και με την ελπίδα ότι το φθινόπωρο η 
πανδημία θα είναι πλέον σε πλήρη αποδρομή, περιμένουμε όλες 
και όλους τους συναδέλφους στην ετήσια συνάντησή μας.

Με φιλικούς χαιρετισμούς,

Καθηγητής Δημήτρης Ρηγόπουλος 

Πρόεδρος Δ.Σ. Ε.Με.Δ.Α.Α.Π.
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Οργανωτική Επιτροπή

Επιστημονική Επιτροπή

Την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου 
απαρτίζουν τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

της Ε.Με.Δ.Α.Α.Π. 

 Πρόεδρος Δημήτριος Ρηγόπουλος

 Αντιπρόεδρος Αθανάσιος Πετρίδης

 Γενικός Γραμματέας Δημήτριος Μανδράκης

 Ειδ. Γραμματέας Μιχαήλ Μακρής

 Ταμίας Σταμάτης Γρηγορίου

 Μέλη Αικατερίνη Χλίβα

  Ξενοφών Αγγελίδης

 Πρόεδρος Αλέξανδρος Στρατηγός

 Μέλη Σταμάτης Γρηγορίου 

  Μιχαήλ Μακρής

  Δημήτριος Ρηγόπουλος
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Κάτοψη συνεδριακού & εκθεσιακού χώρου 

Εκθεσιακά περίπτερα

Τμήμα Α  ́- Μέσα Προβολής - Φυσική Παρουσία

Περίπτερα 2m x 3m 4.000,00 €

Banner στον εκθεσιακό χώρο 2.500,00 €

(Δυνατότητα απ’ ευθείας επικοινωνίας των χορηγών με Ιατρούς και λοιπούς 
επαγγελματίες υγείας & αναφορά του χορηγού στο τελικό πρόγραμμα)

Η ανωτέρω τιμή συμπεριλαμβάνει τον εκθεσιακό χώρο και την παροχή ρεύματος ισχύος έως 
500 Watt. To κόστος της επιπλέον παροχής είναι 100 €/1 kw.
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Συμμετοχή στο Επιστημονικό Πρόγραμμα

Άλλα Μέσα Προβολής

Διαφημιστικές καταχωρίσεις στο τελικό πρόγραμμα

Οπισθόφυλλο 2.000,00 €

3η εξωφύλλου  1.300,00 €

Εσωτερική σελίδα   1.100,00 €

Internet corner & charging station 3.000,00 €

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

2.500,00 €

Σήμανση στον εκθεσιακό χώρο (Infopoint) 2.500,00 €

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

Banner εταιρικό ή προϊοντικό στην ηλεκτρονική 
φόρμα εγγραφής της ιστοσελίδας του συνεδρίου 
(αποκλειστικότητα)

2.500,00 €

Banner Εταιρικό ή Προϊοντικό στην ιστοσελίδα  
του συνεδρίου

2.000,00 €

Trailer χορηγού στην κεντρική σελίδα 1.500,00 €

Δορυφορικό Συμπόσιο (45 λεπτά) 6.000,00 €

Δορυφορική Διάλεξη (30 λεπτά) 4.000,00 €

(Εταιρική / Προϊοντική προβολή εικαστικού και λογοτύπου του χορηγού & αναφορά 
του χορηγού στο τελικό πρόγραμμα)

(Δυνατότητα παρουσίασης από τους χορηγούς των νεότερων επιστημονικών 
δεδομένων των προϊόντων τους & αναφορά του χορηγού στο τελικό πρόγραμμα)
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Τμήμα Β  ́- Διαδικτυακά Μέσα Προβολής

Εγγραφή

Φιλοξενία Συνέδρων

Σημειώσεις:

Η εγγραφή για όλους τους Ιατρούς, λοιπούς Επαγγελματίες Υγείας, Φοιτητές είναι ΔΩΡΕΑΝ.

Η τιμή φιλοξενίας είναι ανά δωμάτιο, ανά διανυκτέρευση και αφορά μονόκλινο δωμάτιο με 
πρωινό. 

1.  Στις αναγραφόμενες τιμές των χορηγιών δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%.
2.  Στην τιμή φιλοξενίας ΔΕΝ περιλαμβάνεται ο Φόρος Διανυκτέρευσης,  

ο οποίος καταβάλλεται απευθείας από τον πελάτη στο ξενοδοχείο κατά το check out.

Ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens 150,00 €

Δορυφορικό Συμπόσιο (45 λεπτά) 4.000,00 €

Δορυφορική Διάλεξη (30 λεπτά) 2.000,00 €

Virtual Stand / On line επικοινωνία με εκπρόσωπο 
χορηγού

2.000,00 €

Banner Εταιρικό ή Προϊοντικό στην ιστοσελίδα  
του συνεδρίου

2.000,00 €

Banner εταιρικό ή προϊοντικό στην ηλεκτρονική 
φόρμα εγγραφής της ιστοσελίδας του συνεδρίου 
(αποκλειστικότητα)

2.500,00 €

Trailer χορηγού στην κεντρική σελίδα 1.500,00 €

Προβολή Εταιρικού Λογοτύπου στα διαλείμματα  
του συνεδρίου (έκαστο)

1.500,00 €

Καταχώριση στο Πρόγραμμα 1.000,00 €



Διοργάνωση

Οργάνωση - Γραμματεία

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

www.free-spirit.gr


