
 

Τμήμα Α’ – Μέσα Προβολής – Φυσική Παρουσία 

 

Διαφημιστικές καταχωρίσεις στο τελικό πρόγραμμα  

 

Καταχώρηση στο πρόγραμμα  
(Εταιρική / Προϊοντική προβολή εικαστικού και λογοτύπου του χορηγού) 

1.700,00€ 

Καταχώρηση στο οπισθόφυλλο του προγράμματος 
(Εταιρική / Προϊοντική προβολή εικαστικού και λογοτύπου του χορηγού) 

2.000,00€ 

Εσωτερική σελίδα 
(Εταιρική / Προϊοντική προβολή εικαστικού και λογοτύπου του χορηγού) 

1.500,00€ 

 

Άλλα Μέσα Προβολής 

Banner στον Εκθεσιακό χώρο 
(Δυνατότητα απ’ ευθείας επικοινωνίας των χορηγών με Ιατρούς και 

λοιπούς επαγγελματίες υγείας) 

2.500,00€ 

Προβολή εταιρικού banner στα διαλείμματα καφέ (έκαστο) 
(Εταιρική / Προϊοντική προβολή εικαστικού και λογοτύπου του χορηγού) 

2.500,00€ 

Info point με plasma monitor στην γραμματεία του Ημερίδας 
(Εταιρική / Προϊοντική προβολή εικαστικού και λογοτύπου του χορηγού) 

2.000,00€ 

 

Τμήμα Β’ – Διαδικτυακά Μέσα Προβολής 

 

 

 
 

 

2
η 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΣΤΗΝ ΟΓΚΟ-ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ 

25 – 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021,  

Υβριδική Επιστημονική Εκδήλωση 

 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΟ 

ΜΕΛΛΟΝ: 200 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ 

26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 

Υβριδική Επιστημονική Εκδήλωση 

 

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

1.500,00 € 

Banner εταιρικό ή προϊοντικό στην ιστοσελίδα της Ημερίδας 
(Εταιρική / Προϊοντική προβολή εικαστικού και λογοτύπου του χορηγού) 

2.000,00 € 

Banner εταιρικό ή προϊοντικό στην ηλεκτρονική φόρμα 

εγγραφής της ιστοσελίδας της ημερίδας -αποκλειστικότητα 
(Εταιρική / Προϊοντική προβολή εικαστικού και λογοτύπου του χορηγού) 

1.500,00 € 

Trailer χορηγού στην κεντρική σελίδα της ημερίδας 
(Εταιρική / Προϊοντική προβολή εικαστικού και λογοτύπου του χορηγού) 

2.000,00 € 

Προβολή εταιρικού λογοτύπου στα διαλείμματα της 

ημερίδας (έκαστο) 
(Εταιρική / Προϊοντική προβολή εικαστικού και λογοτύπου του χορηγού) 

2.000,00 € 



 

 

 

 

 

Εγγραφές 

 

 

 

 

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

ΔΩΡΕΑΝ και περιλαμβάνει: 

 

 Παρακολούθηση επιστημονικού προγράμματος  

 Βεβαίωση παρακολούθησης για όλους τους συμμετέχοντες  

 Πιστοποιητικό παρακολούθησης με μόρια για τους ιατρούς (εφόσον έχει καλυφθεί 

ο απαιτούμενος χρόνος παρακολούθησης)  

 

 

Σημειώσεις: 

 

1. Στις αναγραφόμενες τιμές των χορηγιών δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24% 

 

 

 
  
 


