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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
Αγαπητές και Αγαπητοί,
Είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά μου να σας καλωσορίσω στο 38ο Πανελλήνιο Συνέδριο
Γαστρεντερολογίας που διοργανώνεται στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο Divani Caravel από 6 έως 9
Δεκεμβρίου 2018.
Το Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας αποτελεί, ως γνωστόν, την κορυφαία επιστημονική
εκδήλωση με αντικείμενο τα νοσήματα του πεπτικού σωλήνα, του ήπατος και των χοληφόρων. Είναι το
ετήσιο ραντεβού μας με τις εξελίξεις, η ευκαιρία να ανταλλάξουμε εμπειρίες και οπωσδήποτε να
αναδείξουμε την έρευνά μας. Σε πείσμα των χαλεπών καιρών που μας αποκαρδιώνουν και ενίοτε μας
ταλανίζουν , ακολουθώντας την παράδοση των προηγούμενων ετών η οργανωτική επιτροπή
προσβλέπει στη διοργάνωση ενός υψηλού επιπέδου συνεδρίου που θα καλύψει όλο το φάσμα της
σύγχρονης γαστρεντερολογίας και ηπατολογίας. Η ενδοσκόπηση, οι τεχνολογικές πρόοδοι, οι εξελίξεις
στην ιδιοπαθή φλεγμονώδη νόσο και τα νεότερα δεδομένα στην ηπατολογία θα αποτελέσουν τους
πυλώνες της εκπαιδευτικής μας συνάντησης. Η θεωρία θα βρει την πρακτική της εφαρμογή, αφού ένας
από τους ουσιαστικούς στόχους του συνεδρίου αποτελεί η κλινική εφαρμογή της νεοαποκτηθείσης
γνώσης. Ιδιαίτερη έμφαση επίσης θα δοθεί στην ανάδειξη ερευνητικών προσπαθειών από νέους
συναδέλφους, στους οποίους ατενίζουμε το επιστημονικό μας μέλλον.
Η επιτυχία όμως του συνεδρίου θα εξαρτηθεί όχι μόνο από το υψηλού επιπέδου επιστημονικό
πρόγραμμα αλλά κυρίως από τη δική σας ενεργό συμμετοχή. Με ιδιαίτερη τιμή σας παρακαλώ να
ανταποκριθείτε θετικά στην πρόσκληση μου για ενεργό συμμετοχή-υποστήριξη στο 38ο Πανελλήνιο
Συνέδριο Γαστρεντερολογίας.

Με φιλικούς χαιρετισμούς

Για την Οργανωτική Επιτροπή
Σπήλιος Μανωλακόπουλος
Πρόεδρος 38ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Γαστρεντερολογίας
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Χορηγικά Πακέτα – Ορισμός Χορηγιών

του 38ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Γαστρεντερολογίας
Κατηγορία
Πλατινένιος Χορηγός
Χρυσός Χορηγός
Αργυρός Χορηγός
Χορηγός

Συνολικό Ποσό Χορηγίας
€ 24.190
€ 20.000
€ 16.000
€ 10.000

Πλατινένιος
Χορηγός

Χρυσός
Χορηγός

Αργυρός
Χορηγός

Χορηγός

Λογότυπο (εταιρικό) στην
ιστοσελίδα του συνεδρίου

•

•

•

•

Λογότυπο (εταιρικό) στο banner του
συνεδρίου

•

•

•

•

Λογότυπο (εταιρικό) στο τελικό
πρόγραμμα του συνεδρίου σε ειδική
σελίδα αφιερωμένη στους Χορηγούς
Απλή ολοσέλιδη εσωτερική
καταχώρηση στο προκαταρκτικό
πρόγραμμα του συνεδρίου
Απλή ολοσέλιδη εσωτερική
καταχώρηση στο τελικό πρόγραμμα
του συνεδρίου
Ένθετο διαφημιστικό έντυπο στην
τσάντα του Συνεδρίου

•

•

•

•

•

•

•

•

Διακεκριμένος εκθεσιακός χώρος
χωρίς προκατασκευασμένη δομή
15 τ.μ
Εκθεσιακός χώρος χωρίς
προκατασκευασμένη δομή 12 τ.μ

•

Περιγραφή

•
•

•

•

•

•

•

Εκθεσιακός χώρος χωρίς
προκατασκευασμένη δομή 9 τ.μ

•

Εκθεσιακός χώρος χωρίς
προκατασκευασμένη δομή 6τ.μ
Δορυφορικό Συμπόσιο διάρκειας
90’ λεπτών με προτεραιότητα
επιλογής έναντι των Χρυσών &
Αργυρών Χορηγών
Δορυφορικό Συμπόσιο διάρκειας
60’ λεπτών με προτεραιότητα
επιλογής έναντι των υπολοίπων
εταιρειών που θα αναλάβουν μόνο
δορυφορικό συμπόσιο
Δορυφορική διάλεξη διάρκειας 30’
λεπτών

•

•

•

1. Οι καταχωρήσεις σε ηλεκτρονική μορφή παρακαλούμε να είναι Εταιρικές και όχι προϊόντων.
2. Οι καταχωρήσεις στην έντυπη μορφή τους μπορεί να είναι και προϊόντα.
3. Παρακαλούμε θερμά να μας ενημερώσετε σχετικά με την πρόταση της Συμμετοχής της Εταιρείας σας το
αργότερο έως τις 31/01/2018.
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ΠΑΚΕΤΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ
Παρακαλούμε σημειώσατε ότι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Για την κατακύρωση των προς
χορηγία δραστηριοτήτων, θα ληφθεί υπ’ όψιν το συνολικό ποσό των χορηγών, ο χρόνος της γραπτής
επιβεβαίωσης. Επί της ιδίας επιλογής και χορηγίας θα γίνει κλήρωση παρουσία των χορηγών και της
Οργανωτικής Επιτροπής.
Πλατινένιος Χορηγός

€ 24.190

Οφέλη χορηγού:
➢ Δορυφορικό Συμπόσιο 90’
➢ Εκθεσιακός χώρος 15 τ.μ. χωρίς προκατασκευασμένη δομή
➢ Προβολή του λογότυπου της Χορηγού Εταιρείας με link, στην επίσημη ιστοσελίδα του
Συνεδρίου
➢ Απλή ολοσέλιδη εσωτερική καταχώρηση στο Προκαταρκτικό Πρόγραμμα (17Χ24)*
➢ Απλή ολοσέλιδη εσωτερική καταχώρηση στο Τελικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου (21Χ29)**
➢ Μία (1) ένθεση στις τσάντες των Συνέδρων***
➢ Αναφορά στο banner των χορηγών
➢ Αναφορά στο Τελικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου
➢ Πρώτη επιλογή πρόσθετης χορηγίας
*Παράδοση films έως 30/3/2018
** Παράδοση films έως 31/10/2018
*** Παράδοση έως 3/12/2018, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα λάβετε από την FREI A.E.

Χρυσός Χορηγός

€ 20.000

Οφέλη χορηγού:
➢ Δορυφορικό Συμπόσιο 60’
➢ Εκθεσιακός χώρος 12 τ.μ. χωρίς προκατασκευασμένη δομή
➢ Προβολή του λογότυπου της Χορηγού Εταιρείας με link, στην επίσημη ιστοσελίδα του
Συνεδρίου
➢ Απλή ολοσέλιδη εσωτερική καταχώρηση στο Τελικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου (21Χ29)*
➢ Μία (1) ένθεση στις τσάντες των Συνέδρων***
➢ Αναφορά στο banner των χορηγών
➢ Αναφορά στο Τελικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου
➢ Πρώτη επιλογή πρόσθετης χορηγίας
*Παράδοση films έως 30/3/2018
*** Παράδοση έως 3/12/2018, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα λάβετε από την FREI A.E.

Αργυρός Χορηγός

€ 16.000

Οφέλη χορηγού:
➢ Δορυφορική Διάλεξη 30’
➢ Εκθεσιακός χώρος 9 τ.μ. χωρίς προκατασκευασμένη δομή
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➢ Προβολή του λογότυπου της Χορηγού Εταιρείας με link, στην επίσημη ιστοσελίδα του
Συνεδρίου
➢ Απλή ολοσέλιδη εσωτερική καταχώρηση στο Προκαταρκτικό Πρόγραμμα (17Χ24)*
➢ Μία (1) ένθεση στις τσάντες των Συνέδρων***
➢ Αναφορά στο banner των χορηγών
➢ Αναφορά στο Τελικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου
➢ Πρώτη επιλογή πρόσθετης χορηγίας+
*Παράδοση films έως 30/3/2018
*** Παράδοση έως 3/12/2018, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα λάβετε από την FREI A.E.

Χορηγός

€ 10.000

Οφέλη χορηγού:
➢ Εκθεσιακός χώρος 6 τ.μ. χωρίς προκατασκευασμένη δομή
➢ Προβολή του λογότυπου της Χορηγού Εταιρείας με link, στην επίσημη ιστοσελίδα του
Συνεδρίου
➢ Απλή ολοσέλιδη εσωτερική καταχώρηση στο Προκαταρκτικό Πρόγραμμα (17Χ24)*
➢ Μία (1) ένθεση στις τσάντες των Συνέδρων***
➢ Αναφορά στο banner των χορηγών
➢ Αναφορά στο Τελικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου
*Παράδοση films έως 30/3/2018
*** Παράδοση έως 3/12/2018, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα λάβετε από την FREI A.E.

Σημαντικές Σημειώσεις
- Δορυφορικά Συμπόσια:
Η επιλογή ημέρας και ώρας κάθε Δορυφορικού Συμποσίου θα γίνει με βάση το υπόλοιπο πρόγραμμα.
Θα γίνει προσπάθεια αποφυγής συνύπαρξης Δορυφορικών με συναφή θεματολογία.
- Επιπρόσθετο Όφελος Χορηγού:
Ο Πλατινένιος Χορηγός με τη μεγαλύτερη συνολική προσφορά έχει το δικαίωμα της καταχώρησης στο
οπισθόφυλλο του supplement :”Annals of Gastroenterology”.
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ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Κατηγορίες
Συμμετεχόντων
Ειδικευμένοι Ιατροί
Ειδικευόμενοι Ιατροί
Νοσηλευτές
Μεταπτυχιακοί/Φοιτητές

Προεγγραφές έως
28/10/2018
150€
100€
80€
Δωρεάν

Εγγραφές από
29/10/2018 και
onsite
180€
120€
80€
Δωρεάν

Στις προαναφερθείσες τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Σε περίπτωση που η Χορηγός Εταιρεία επιθυμεί να συμμετάσχει με group εγγραφές (άνω των 10
ατόμων) μπορεί να αποστείλει το αίτημά της στην Εταιρεία Οργάνωσης έως τις 15/09/2018 ώστε να
εξασφαλισθεί η μειωμένη τιμή εγγραφών. Τα ονόματα των συμμετεχόντων μπορούν να αποσταλούν
έως τις 31/10/2018.
Το δικαίωμα εγγραφής των Συνέδρων (Ειδικευμένων και Ειδικευόμενων) περιλαμβάνει:
• Παρακολούθηση του Επιστημονικού Προγράμματος
• Πρόσβαση στην Έκθεση
• Συμμετοχή στην Εναρκτήρια Τελετή του Συνεδρίου
• Συμμετοχή στα διαλείμματα καφέ
• Συνεδριακό υλικό
• Πιστοποιητικό συμμετοχής
Το δικαίωμα εγγραφής των νοσηλευτών περιλαμβάνει:
• Παρακολούθηση του Επιστημονικού Προγράμματος
• Πρόσβαση στην Έκθεση
• Συνεδριακό υλικό
• Πιστοποιητικό συμμετοχής
Το δικαίωμα εγγραφής των φοιτητών περιλαμβάνει:
• Παρακολούθηση του Επιστημονικού Προγράμματος
• Πρόσβαση στην Έκθεση
• Πιστοποιητικό συμμετοχής
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ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Για τη διευκόλυνση των συνέδρων, έχει κρατηθεί επαρκής αριθμός δωματίων σε διάφορα ξενοδοχεία
της Αθήνας, εντός του πλαισίου τιμών του ΕΟΦ.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία Οργάνωσης του
Σεμιναρίου στο email: hsg2018congress@frei.gr

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Η εταιρεία οργάνωσης FREI A.E. μπορεί να σας προσφέρει επίσης:
* Αεροπορικά εισιτήρια
* Tranfsers από/προς το αεροδρόμιο
* Επικοινωνία με τους συμμετέχοντες
Παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με την Εταιρεία FREI A.E. στην ηλεκτρονική διεύθυνση sponsors@frei.gr με
σκοπό να συζητήσουμε τις ανάγκες της εταιρείας σας και να σας ενημερώσουμε σχετικά με τα αντίστοιχα κόστη.
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ΜΕΜΩΝΟΜΕΝΕΣ ΧΟΡΗΓΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ
Καταχωρήσεις σε συνεδριακά έντυπα

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ

ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
21Χ29

Οπισθόφυλλο
Εσωτερική Οπισθόφυλλου (δεξιά πλευρά)Τελικό Πρόγραμμα
Εσωτερική Οπισθόφυλλου (αριστερή πλευρά) Τελικό Πρόγραμμα
Εσωτερική Εξωφύλλου (αριστερή πλευρά) –
Τελικό Πρόγραμμα
η
2 Εσωτερική Εξωφύλλου (δεξιά πλευρά) –
Τελικό Πρόγραμμα
Εσωτερική Σελίδα-Τελικό Πρόγραμμα
Σαλόνι-Τελικό Πρόγραμμα
Σελιδοδείκτης-Τελικό Πρόγραμμα
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Αποκλειστική χορηγία
Συνοπτικό Πρόγραμμα: Μοναδική Καταχώρηση στο οπισθόφυλλο
Ένθεση στη Συνεδριακή Τσάντα

3.000€
2.500€
2.000€
2.000€
2.200€
1.500€
3.000€
1.000€
3.500€

Κόστος:1.000€/ ένθεση

Δυνατότητα ένθεσης διαφημιστικού υλικού σις τσάντες των Συνέδρων. Προβλεπόμενη ποσότητα 1.000
τεμάχια.
Οφέλη Χορηγού:
➢
➢
➢
➢

Διαφημιστικό ένθετο Χορηγού Εταιρείας στις συνεδριακές τσάντες
Προβολή του λογότυπου της Χορηγού Εταιρείας, στην επίσημη ιστοσελίδα του Συνεδρίου
Αναφορά στο banner των χορηγών
Αναφορά στο Τελικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου

Δορυφορική Διάλεξη

Κόστος: 6.000€

Δορυφορική Διάλεξη διάρκειας 30 λεπτών. Αίθουσα εξοπλισμένη με βασικό οπτικοακουστικό
εξοπλισμό. Η διαμονή και εγγραφή των ομιλητών είναι ευθύνη της Χορηγού Εταιρείας. Η θεματολογία
της Διάλεξης θα πρέπει να έχει πρώτα εγκριθεί από την Επιστημονική Επιτροπή.
Οφέλη Χορηγού:
✓ Προβολή λογοτύπου στο banner των Χορηγών
✓ Αναφορά στο Τελικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου ως «Χορηγός»
✓ Προβολή του λογοτύπου της Χορηγού Εταιρείας στην επίσημη ιστοσελίδα του Σεμιναρίου
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Οθόνες Plasma – Πρόγραμμα Συνεδρίου

Κόστος: 2.000€

Δύο οθόνες 52’’ σε επιδαπέδιες βάσεις, οι οποίες θα προβάλλουν το πρόγραμμα του Συνεδρίου.
Οφέλη Χορηγού:
➢ Προβολή εταιρικού λογοτύπου της Χορηγού Εταιρείας στις οθόνες σε εναλλαγή με την
προβολή του προγράμματος
➢ Προβολή του λογότυπου της Χορηγού Εταιρείας, στην επίσημη ιστοσελίδα του Συνεδρίου
➢ Αναφορά στο banner των χορηγών
➢ Αναφορά στο Τελικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου

Πλάτη Γραμματείας

Κόστος: 4.000 €

Στο χώρο της γραμματείας του Συνεδρίου, ειδικής κατασκευής, προβολή/ διαφήμιση Εταιρείας ή
προϊόντος.
Οφέλη δραστηριότητας:
➢
➢
➢
➢
➢

Προβολή του λογότυπου της Εταιρείας με link, στην επίσημη ιστοσελίδα του Συνεδρίου
Δυνατότητα τοποθέτησης εταιρικού λογοτύπου
Λογότυπο της Εταιρείας ως screen saver σε όλους τους υπολογιστές
Αναφορά στο banner των χορηγών
Αναφορά στο Τελικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου

Banner

Κόστος: 1.200 €

Δυνατότητα τοποθέτησης ενός (1) banner διάστασης 0,80 πλάτος Χ 2μ. ύψος, σε χώρο κοντά στην
Γραμματεία του Συνεδρίου. Η κατασκευή του banner είναι ευθύνη της Χορηγού Εταιρείας.
Οφέλη Χορηγού:

➢ Αναφορά στο Τελικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου

Προβολή στις οθόνες Plasma των e-Posters

Κόστος: 2.000 €

Λογότυπο της Χορηγού Εταιρείας στις βάσεις και σε προβολή πλήρους οθόνης (full screen), στις οποίες
θα προβάλλονται ηλεκτρονικά τα posters.
Οφέλη Χορηγού:
➢ Προβολή του λογότυπου της Χορηγού Εταιρείας, στην επίσημη ιστοσελίδα του Συνεδρίου
➢ Αναφορά στο banner των χορηγών
➢ Αναφορά στο Τελικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου
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Σταθμός Φόρτισης

Κόστος: 2.000 €

Σταθμός φόρτισης ηλεκτρονικών συσκευών σε ειδική κατασκευή στο χώρο της έκθεσης.
Οφέλη Χορηγού:
➢
➢
➢
➢

Προβολή της Χορηγού Εταιρείας στην ειδική κατασκευή
Προβολή του λογότυπου της Χορηγού Εταιρείας, στην επίσημη ιστοσελίδα του Συνεδρίου
Αναφορά στο banner των χορηγών
Αναφορά στο Τελικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου

Website – Mobile Application

Κόστος: 4.500 €

Ειδική προσαρμογή με το πρόγραμμα του Συνεδρίου, πρόσβαση από κινητά τηλέφωνα και tablets, το
οποίο θα περιέχει το πρόγραμμα, τους Ομιλητές και όλες τις πληροφορίες του Συνεδρίου, για την
καλύτερη ενημέρωση των Συνέδρων.
Οφέλη Χορηγού:
➢
➢
➢
➢
➢

Εμφάνιση της Χορηγού Εταιρείας στην οθόνη πριν την είσοδο στο APP
Προβολή του λογότυπου της Χορηγού Εταιρείας, στην επίσημη ιστοσελίδα του Συνεδρίου
Αναφορά στο banner των χορηγών
Αναφορά στο Τελικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου
Αγορά APP για μόνιμη προβολή στο Διαδίκτυο

Internet Corner

Κόστος: 5.000 €

Ειδικά διαμορφωμένος χώρος στην έκθεση, με 4 υπολογιστές και δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο από
τους Συνέδρους.
Οφέλη Χορηγού:
➢
➢
➢
➢
➢

Αποκλειστική χορηγία
Δυνατότητα τοποθέτησης εταιρικού λογοτύπου
Λογότυπο της Χορηγού Εταιρείας ως screen saver σε όλους του υπολογιστές
Αναφορά στο banner των χορηγών
Αναφορά στο Τελικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου
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Webcasting

Κόστος: 12.000 €

Θα πραγματοποιηθεί ζωντανή αναμετάδοση των εργασιών του Συνεδρίου μέσω ειδικού link στην
ιστοσελίδα της επιστημονικής εταιρείας. Έπειτα θα παρέχεται η δυνατότητα να υπάρξει αναμετάδοσή
των μαγνητοσκοπημένων ομιλιών του συνεδρίου μέσα από την ίδια ιστοσελίδα της επιστημονικής
εταιρείας.
Ο κωδικός για την πρόσβαση στην ιστοσελίδα για την ζωντανή αναμετάδοση θα μοιραστεί σε ειδικά
κουπόνια εισόδου στο διαδίκτυο που θα φέρουν το λογότυπο της Εταιρείας. Η Eταιρεία θα έχει τη
δυνατότητα να προβληθεί με το λογότυπό της στο ειδικό παράθυρο αναμετάδοσης των ομιλιών του
Συνεδρίου.
Τα δικαιώματα μετά από 2 μήνες από την λήξη του Συνεδρίου μαζί με το υλικό παρουσιάσεων
εκχωρούνται στην Ε.Γ.Ε.
Οφέλη δραστηριότητας:
➢ Προβολή του λογοτύπου της Εταιρείας στην ειδικό παράθυρο αναμετάδοσης ομιλιών
➢ Προβολή του λογότυπου της Εταιρείας με link, στην επίσημη ιστοσελίδα του Συνεδρίου
➢ Αναφορά στο banner των χορηγών
➢ Αναφορά στο Τελικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου

Ενοικίαση Χώρου τουλάχιστον 6 τ.μ.

Κόστος: 1.000 €/τ.μ.

Η εμπορική έκθεση του συνεδρίου θα λειτουργεί σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο
του Συνεδριακού Κέντρου. Η προβολή της Χορηγού εταιρείας και των προϊόντων της.
Η ανωτέρω τιμή περιλαμβάνει:
• Παροχή Ηλεκτρικού ρεύματος 500 Watts ανά 6 τετραγωνικά μέτρα.
• 1 Τραπέζι & 2 Καρέκλες
Σημειώσεις:
• Το εκθεσιακό πλάνο του συνεδρίου θα αποσταλεί αφού πρώτα προηγηθεί η επιλογή των
Χρυσών & Αργυρών Χορηγών του Συνεδρίου.
• Παρακαλούμε όπως αποστείλετε εγγράφως την εκδήλωση ενδιαφέροντος για εκθεσιακό
περίπτερο, καθώς θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας στην επιλογή.

Ενοικίαση Χώρου για εκθεσιακό τραπέζι για εκδοτικούς οίκους

500€

Η ανωτέρω τιμή περιλαμβάνει:
• 1 Τραπέζι & 2 Καρέκλες
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Κόστος επιπλέον παροχής ηλεκτρικού ρεύματος εκθεσιακών περιπτέρων:
ΑΝΑΛΟΓΙΑ WATTS
500 Watts

ΚΟΣΤΟΣ
€ 60

501-1.500 Watts

€ 120

1.501-2.500 Watts

€ 180

2.501-3.500 Watts

€ 240

3.501-4.500 Watts

€ 300

4.501 Watts & άνω

€ 360

Οι εκθέτες που επιθυμούν παροχή ηλεκτρικού ρεύματος επιπλέον των προσφερόμενων 500W θα
πρέπει να ενημερώσουν γραπτώς την γραμματεία του Συνεδρίου τουλάχιστον 15 ημέρες πριν την
έναρξη του. Το κόστος επιβαρύνει την Εταιρεία και δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ.
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ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
➢ Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για τις εταιρείες που επιθυμούν να συμμετάσχουν με Πακέτα
Χορηγίας πρέπει να γίνει εγγράφως στην Εταιρεία Οργάνωσης του Συνεδρίου
➢ Παρακαλούμε σημειώσατε ότι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Για την κατακύρωση των
προς χορηγία δραστηριοτήτων, θα ληφθεί υπ’ όψιν το συνολικό ποσό των χορηγών, ο χρόνος
και η γραπτή επιβεβαίωση.
➢ Η ενοικίαση του Εκθεσιακού Χώρου περιλαμβάνει χάραξη και παροχή 500 KW ρεύματος.
Για επιπλέον ανάγκες ηλεκτροδότησης, οι Εκθέτες θα πρέπει να επικοινωνήσουν με την
Εταιρεία Οργάνωσης του Συνεδρίου
➢ Οι Εκθέτες θα πρέπει να φροντίσουν για την επίπλωση και τη διακόσμηση του περιπτέρου
τους
➢ Στην ενοικίαση του Εκθεσιακού Χώρου δεν περιλαμβάνονται κατασκευές και χωρίσματα.
Για ανάγκες που αφορούν σε ειδικές κατασκευές, οι Εκθέτες θα πρέπει να επικοινωνήσουν
με την Εταιρεία Οργάνωσης του Συνεδρίου
➢ Η Γραμματεία του Συνεδρίου δε φέρει ευθύνη για το είδος της κατασκευής των γειτονικών
Εκθετών, αλλά θα μπορεί να διαθέτει σχετικές πληροφορίες, εφόσον ζητηθούν
➢ Οι υπηρεσίες που σχετίζονται με το Επιστημονικό Πρόγραμμα, θα επιβεβαιώνονται
κατόπιν έγκρισης της Οργανωτικής / Επιστημονικής Επιτροπής. Οι αναγραφόμενες τιμές
δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.
➢ Παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε τη Φόρμα Χορηγιών συμπληρώνοντας τα απαραίτητα
στοιχεία και την αποστείλετε στο sponsors@frei.gr
Κατασκευές
Τα υλικά κατασκευής των περιπτέρων θα πρέπει να πληρούν τους διεθνής όρους και να μην είναι
εύφλεκτα. Επίσης τονίζεται ότι οι εκθέτες δεν επιτρέπεται κατά ουδένα τρόπο να τρυπήσουν ή να
προκαλέσουν ζημιές στους χώρους διεξαγωγής του Συνεδρίου.
Προτεραιότητα επιλογής εκθεσιακού χώρου
Για την επιλογή εκθεσιακού χώρου θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με την
ημερομηνία παραλαβής της συμπληρωμένης εντολής και αφού συνεκτιμηθεί από τα εντεταλμένα
μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής η συνολική προς το Συνέδριο προσφορά του Εκθέτη. Κατά την
αποστολή της έγγραφης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ενοικίασης εκθεσιακού χώρου παρακαλείστε
να δηλώσετε τρείς επιλογές.
Ασφάλεια
Οι εκθέτες έχουν την ευθύνη για την ασφάλεια των προϊόντων, των εκθεμάτων τους και λοιπών
υλικών του περιπτέρου τους, για το λόγο αυτό θα πρέπει να λάβουν οι ίδιοι τα απαραίτητα μέτρα
ασφαλείας για κλοπή ή απώλειά τους. Η Οργανωτική Επιτροπή και η διοργανώτρια Εταιρεία FREI S.A.
Travel – Congress δεν αναλαμβάνουν ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος, απώλειας ή κλοπής.
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ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Μετά την επιβεβαίωση της επιλογής σας, θα αποσταλεί ιδιωτικό συμφωνητικό, το οποίο παρακαλούμε
να υπογράψετε και να αποστείλετε στην Εταιρεία Οργάνωσης
Όλες οι κρατήσεις, επιβεβαιώσεις ή ακυρώσεις θα πρέπει να αποστέλλονται γραπτώς στους χρόνους
που αναγράφονται στην ιστοσελίδα του συνεδρίου www. www.hsg2018congress.gr
Για να ισχύσουν οι κρατήσεις εκθεσιακού χώρου , καθώς και κάθε άλλη μορφή χορηγίας, ορίζεται
προκαταβολή 50%, η οποία θα πρέπει να καταβληθεί με την επιβεβαίωση της ζητούμενης χορηγίας
προκειμένου να προχωρήσουμε σε δέσμευση. Η εξόφληση του συνολικού ποσού θα πρέπει να έχει
γίνει μέχρι 23/11/2018.
Το κόστος για τις χορηγίες και εγγραφές επιβαρύνεται με ΦΠΑ 24% .

Για τη συμμετοχή σας στο Συνέδριο, θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.
Για ομαδικές εγγραφές αντικαταστάσεις ονομάτων
Για ακυρώσεις εγγραφών που θα γνωστοποιηθούν εγγράφως στην γραμματεία του
Συνεδρίου έως και την 31/10/2018, επιστρέφεται το 50% του συνολικού ποσού.
Για ακυρώσεις που θα γνωστοποιηθούν εγγράφως στην γραμματεία του Συνεδρίου μετά
τις 01/11/2018 θα παρακρατηθεί το 100% του συνολικού ποσού.
Για έκθεση και χορηγίες
• Για ακυρώσεις που θα γνωστοποιηθούν εγγράφως στην γραμματεία του Συνεδρίου μετά τις
29/07/2018 θα παρακρατηθεί το 100% του συνολικού ποσού.
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ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΠΛΑΝΟ
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ΦΟΡΜΑ ΧΟΡΗΓΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Επωνυμία Εταιρείας

_____________________Επάγγελμα______________________________

ΑΦΜ__________________________ΔΟΥ__________________
Υπεύθυνος _______________________________Θέση στην εταιρεία___________________
Δ/νση______________________________________________ Περιοχή _______________Τ.Κ___________
Τηλέφωνο________________________Fax_________________________Email_____________________________
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΚΟΣΤΟΣ

Πλατινένια Χορηγία

24.190 €

Χρυσή Χορηγία

20.000 €

Αργυρή Χορηγία

16.000 €

Χορηγία

10.000 €

√

ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΗΜΕΡΑΣ / ΩΡΑΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΧΟΡΗΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΚΟΣΤΟΣ

√

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΚΟΣΤΟΣ

Δορυφορική Διάλεξη

6.000 €

Προβολή διαφήμισης σε οθόνη των
e-posters

2.000 €

Συνοπτικό Πρόγραμμα

3.500 €

Webcasting

12.000 €

Ένθεση

1.000 €

Οθόνες Πλάσμα – Πρόγραμμα
Συνεδρίου

2.000 €

Website Mobile Application

4.500 €

Internet Corner

5.000 €

Τοποθέτηση banner

1.200 €

Πλάτη Γραμματείας Συνεδρίου

4.000 €

Σταθμός Φόρτισης

√

2.000 €

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΘΕΣΗ
Οπισθόφυλλο –Τελικό
Πρόγραμμα
Εσωτερική Εξωφύλλου –Τελικό
Πρόγραμμα (αριστερή πλευρά)

ΚΟΣΤΟΣ

√

3.000 €
2.000 €

2η Εσωτερική Εξωφύλλου –
2.200 €
Τελικό Πρόγραμμα (δεξιά πλευρά)
Ολοσέλιδη εσωτερική – Τελικό
1.500 €
Πρόγραμμα

ΘΕΣΗ

ΚΟΣΤΟΣ

Εσωτερική Οπισθόφυλλου -Τελικό
Πρόγραμμα (δεξιά πλευρά)

2.500 €

Εσωτερική Οπισθόφυλλου - Τελικό
Πρόγραμμα (αριστερή πλευρά)

2.000 €

Σαλόνι– Τελικό Πρόγραμμα
Σελιδοδείκτης – Τελικό Πρόγραμμα

3.000 €
1.000 €

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
Ενοικίαση εκθεσιακού χώρου, ..........τμ = ………… €
Αριθμοί στο πλάνο: 1η επιλογή ………..

2η επιλογή ………

3η επιλογή ……….

Υπογραφή _______________________________ Ημερομηνία_____________________________
* Παρακαλούμε να αποστείλετε τη Φόρμα συμπληρωμένη στο email: sponsors@frei.gr

√

