3ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
18.03-20.03.2016
Ξενοδοχείο ΑΜΑΛΙΑ, ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ
Αγαπητοί Κύριοι/Κυρίες,

Η Ένωσης Ελευθεροεπαγγελματιών Καρδιολόγων Ελλάδος, διοργανώνει το 3ο
Συνέδριό της, στο ξενοδοχείο Αμαλία στην Καλαμπάκα στις 18, 19 & 20
Μαρτίου 2016.
Οι Δραστηριότητες προς χορηγία για τις Φαρμακευτικές εταιρείες που
επιθυμούν να υποστηρίξουν την Επιστημονική εκδήλωση είναι οι ακόλουθες:

Kάλυψη πακέτων Συμμετοχής
Το κόστος πακέτου συμμετοχής για τους Επαγγελματίες
Υγείας ανέρχεται στα 420,00 €:
• Διαμονή: 2 (δύο) διανυκτερεύσεις (18.03 & 19.03.16) στο ξενοδοχείο Aμαλία στην
Καλαμπάκα, σε μονόκλινο δωμάτιο, με πρωινό
140,00 € X 2 = 280.00 €
• Εγγραφή: Δωρεάν
• Επισιτιστικά: 70,00 € X 2 = 140.00 €

Κόστος πακέτου συμμετοχής Ομιλητή 420,00 €:

•

Διαμονή: 2 (δύο) διανυκτερεύσεις (18.03 & 19.03.16) στο ξενοδοχείο Aμαλία
στην Καλαμπάκα, σε μονόκλινο δωμάτιο, με πρωινό.
140,00 € X 2 = 280.00 €

• Επισιτιστικά: 70,00 € X 2 = 140.00 €

Η Ένωσης Ελευθεροεπαγγελματιών Καρδιολόγων Ελλάδος καλύπτει την διαμονή όλων
των μελών της, που συμμετέχουν στις εργασίες του συνεδρίου, οι Φαρμακευτικές
εταιρείες που επιθυμούν να υποστηρίξουν την Επιστημονική εκδήλωση με Κάλυψη
πακέτων συμμετοχής, παρακαλούμε όπως λάβουν υπόψη τους τα ακόλουθα:
Κάθε Φαρμακευτική εταιρεία που ενδιαφέρεται να καλύψει έως 10 πακέτα
(1-9) συμμετοχής Επαγγελματιών
Υγείας , θα δεσμεύεται και με Χορηγία ποσού 2.000 €
πλέον ΦΠΑ που θα αντιστοιχεί σε:
- Καταχώρηση Εσωτερικής σελίδας στο τελικό Πρόγραμμα
- Ένθεση εντύπου στις συνεδριακές τσάντες.
Κάθε Φαρμακευτική που ενδιαφέρεται να καλύψει
από 10-15 πακέτα συμμετοχής Επαγγελματιών
Υγείας , θα δεσμεύεται και με Χορηγία ποσού 3.000 €
πλέον ΦΠΑ που θα αντιστοιχεί σε:
- Τοποθέτηση banner στον Εκθεσιακό χώρο
- Καταχώρηση Εσωτερική σελίδα στο τελικό Πρόγραμμα
- Ένθεση εντύπου στις συνεδριακές τσάντες.

Κάθε Φαρμακευτική εταιρεία που ενδιαφέρεται να καλύψει
από 15 πακέτα συμμετοχής Επαγγελματιών
Υγείας και άνω, θα δεσμεύεται και με Χορηγία ποσού
4.000 € πλέον ΦΠΑ που θα αντιστοιχεί σε:

- Δορυφορική Διάλεξη διάρκειας 30’ στο Επιστημονικό πρόγραμμα
- Τοποθέτηση banner στον Εκθεσιακό χώρο
- Καταχώρηση Εσωτερική σελίδα στο τελικό Πρόγραμμα
- Ένθεση εντύπου στις συνεδριακές τσάντες.

Τρόποι υποστήριξης χωρίς κάλυψη πακέτων
συμμετοχής :
• Δορυφορική Διάλεξη
Σε συνεννόηση με την Οργανωτική Επιτροπή μπορείτε να γίνετε χορηγός σε
διάλεξη.
Κόστος 4.000,00 € πλέον ΦΠΑ

• Δορυφορικό Συμπόσιο
Η Οργανωτική Επιτροπή προέβλεψε τη δυνατότητα οργάνωσης δορυφορικών
συμποσίων. Το θέμα και η ημερομηνία διεξαγωγής του Συμποσίου, θα
αποφασίζετε από κοινού με την Οργανωτική Επιτροπή.
Κόστος

5.000,00 € πλέον ΦΠΑ

• Προβολή στο έντυπο του Τελικού προγράμματο ς
Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε να προβληθείτε με καταχώρηση στο
πρόγραμμα του συμποσίου σας παραθέτουμε το κόστος χορηγίας:
Οπισθόφυλλο
2.500 €
Εσωτερική Οπισθοφύλλου
2.000 €
Εσωτερική Εξωφύλλου
2.500 €
Εσωτερική σελίδα
1.500 €
Σαλόνι
2.000 €
Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με 23% Φ.Π.Α.

• Ενοικίαση Εκθεσιακού Χώρου
Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου και εντός του Συνεδριακού κέντρου θα
λειτουργεί Έκθεση την οποία θα μπορούν να επισκέπτονται οι Σύνεδροι.
Κόστος ενοικίασης εκθεσιακού χώρου 6 τ.μ. 4.000€ πλεον ΦΠΑ

• Τοποθέτηση banner
Προβολή της Χορηγού εταιρείας με τοποθέτηση Banner στην
είσοδο της αίθουσας ή κοντά στη Γραμματεία.
Κόστος χορηγίας 3.000 € πλέον ΦΠΑ

• Ένθεση εντύπου στις συνεδριακές τσάντες
Κόστος χορηγίας 1.000,00 € πλέον ΦΠΑ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
• Ημερομηνίες Διεξαγωγής 18 - 20 Μαρτίου 2016

• Τόπος Ξενοδοχείο Αμαλία / Καλαμπάκα
• Γλώσσα Συνεδρίου Επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου είναι η
Ελληνική.
• Διακριτικό Σήμα και Κάρτα barcode
Για την παρακολούθηση των εργασιών του Συνεδρίου οι σύνεδροι είναι απαραίτητο
να φέρουν τη διακριτική κονκάρδα εγγραφής που χορηγείται από τη γραμματεία on
site και παρακαλούνται να τη φορούν καθ’ όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου.
Επίσης, με την εγγραφή του ο κάθε σύνεδρος θα παραλαμβάνει από τη γραμματεία
on site κάρτα με γραμμωτό κωδικό (barcode), την οποία θα σκανάρει σε ειδικό
μηχάνημα κάθε φορά κατά την είσοδο και έξοδό του από τη συνεδριακή αίθουσα.
Με τον τρόπο αυτό θα γίνεται καταμέτρηση των ωρών παρακολούθη- σης κάθε
συνέδρου και με τη συμπλήρωση του
60% των συνολικών ωρών του προγράμματος θα δίνεται το πιστοποιητικό
παρακολούθησης, σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΕΟΦ για τη διοργάνωση
συνεδρίων.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΕΚΘΕΣΗ
Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου και εντός του Συνεδριακού κέντρου θα
λειτουργεί Έκθεση την οποία θα μπορούν να επισκέπτονται οι Σύνεδροι.
Προτεραιότητα επιλογής εκθεσιακού χώρου
Κατά την επιλογή του εκθεσιακού χώρου θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας βάσει
του συνολικού ύψους χορηγίας καθεμιάς από τις εκθέτριες εταιρείες.
Διευκρινίσεις
Το κόστος της χορηγίας δεν συμπεριλαμβάνει τη δομή του περιπτέρου. Σε
περίπτωση που θέλετε προκατασκευασμένο stand θα πρέπει να
επικοινωνήσετε με τη γραμματεία του Συνεδρίου για αναλυτική προσφορά.
Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κάθε εγκατάστασης είναι
αυστηρά τα 2,5 μέτρα. Κανένα υλικό προς επίδειξη, διαχωριστικό τοίχωμα, έκθεμα ή
οποιοδήποτε τμήμα του περιπτέρου δεν επιτρέπεται να τοποθετείται πέραν των
ορίων που ορίζει το Εκθεσιακό Πλάνο. Σε καμία περίπτωση το δάπεδο και τα
τοιχώματα του συνεδριακού χώρου δεν επιτρέπεται να τρυπηθούν ή να υποστούν
ζημιά κατά οποιονδήποτε τρόπο.
Όλοι οι Εκθέτες δικαιούνται 200 KW μονοφασική παροχή ρεύματος. Σε
περίπτωση που οι εκθέτες επιθυμούν να έχουν διαφορετική παροχή
παρακαλούμε να απευθυνθούν στην Γραμματεία.
Ο Εκθεσιακός χώρος θα κλειδώνεται, κάθε ημέρα, μετά το πέρας των εργασιών του
Συνεδρίου, από τους Υπεύθυνους του Συνεδριακού Χώρου. Ο Οργανωτής δεν φέρει
καμία ευθύνη όσον αφορά ζημιές ή απώλειες που μπορεί να υποστεί, για
οποιοδήποτε λόγο, ο εξοπλισμός του περιπτέρου ή τα εκτιθέμενα προϊόντα, καθώς
επίσης και για όποιες ζημιές ενδέχεται να προκαλέσουν οι Εκθέτες σε τρίτους, ως
αποτέλεσμα της συμμετοχής τους στην Έκθεση.

Οργάνωση Συνεδρίου
ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Χαρ. Τρικούπη 12 & Καρνεάδου 1, Ηλιούπολη
Τηλ.: 210.9924980 - 9959181, Fax: 210.9916854 email:
enosielke1@gmail.com

Γραμματειακή Υποστήριξη: Mideast Travel
Τηλ.: 211 2118804 & 2112118850
Email:eechcongress@gmail.com, assi@mideast.gr
www.mideast.gr

