ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Εκ μέρους της Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής, έχω την ιδιαίτερη τιμή και χαρά να
σας προσκαλέσω να συμμετέχετε στο 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μεταμοσχεύσεων, που θα
διεξαχθεί από τις 2 έως τις 4 Δεκεμβρίου 2021, παράλληλα με την Επιστημονική Συνάντηση
της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας (2-3 Δεκεμβρίου 2021).
Το συνέδριο θα διεξαχθεί υβριδικά στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, ανάλογα με τα μέτρα που
θα ισχύουν τον Δεκέμβριο για την καταπολέμηση της πανδημίας.
Το επιστημονικό πρόγραμμα έχει αναδιαμορφωθεί προκειμένου να συμπεριλάβει τις νεότερες
επιστημονικές εξελίξεις στον τομέα των μεταμοσχεύσεων με διαλέξεις και στρογγυλά
τραπέζια όπου επίσης θα αναλυθούν και τα τελευταία δεδομένα σχετικά με την λοίμωξη
COVID-19. Επιπλέον θα υπάρχουν ελεύθερες και αναρτημένες ανακοινώσεις.
Θεωρούμε ιδιαιτέρως σημαντική την εκδήλωση ενδιαφέροντος εκ μέρους της Εταιρείας σας και
θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να ικανοποιηθούν οι επιλογές σας.

Με εκτίμηση

Ιωάννης Μπολέτης
Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας
Μεταμοσχεύσεων

ΧΟΡΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΣΥΜΠΟΣΙΑ - ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
➢ Δορυφορική Διάλεξη

4.000€

Συνολική διάρκεια δορυφορικής διάλεξης 30 λεπτά

➢ Δορυφορικό Συμπόσιο

6.000€

Συνολική διάρκεια δορυφορικού συμποσίου 60 λεπτά

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

➢ Περίπτερο εμβαδού 6τ.μ. (2μ.x 3μ.)
4.000€
Ο εκθεσιακός χώρος διατίθεται χωρίς κατασκευή. Κάθε εταιρεία δικαιούται 500w κατανάλωση ρεύματος.
Για κάθε 500w επιπλέον κατανάλωση ρεύματος η χρέωση είναι 35,00€
Τοποθέτηση Banner στον εκθεσιακό χώρο
Banner διαστάσεων 1μ. x 2μ.

1.000€

Banner διαστάσεων 2μ. x 2μ.

2.000€

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
Εσωτερική Εξωφύλλου του ηλεκτρονικού Προγράμματος

1.300€

2η Σελίδα Εξωφύλλου του ηλεκτρονικού Προγράμματος

1.300€

Εσωτερική Σελίδα του ηλεκτρονικού Προγράμματος

800€

ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΑ
➢ Διάλειμμα Καφέ
Σήμανση με το λογότυπο του χορηγού θα τοποθετηθεί στο σημείο όπου
θα σερβίρεται το διάλειμμα καφέ

1.000€

➢ Ελαφρύ Μεσημεριανό Γεύμα
Σήμανση με το λογότυπο του χορηγού θα τοποθετηθεί στο σημείο όπου
θα σερβίρεται το ελαφρύ μεσημεριανό

1.500€

➢ Εναρκτήρια Δεξίωση
Σήμανση με το λογότυπο του χορηγού θα τοποθετηθεί στο σημείο όπου
θα πραγματοποιηθεί η δεξίωση

3.000€

➢ Δείπνο Συνέδρων
Σήμανση με το λογότυπο του χορηγού θα τοποθετηθεί στο σημείο όπου θα
σερβίρεται το δείπνο

5.000€

Τα κόστη χορηγιών επιβαρύνονται με 24% ΦΠΑ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
Τύπος Εγγραφής
Ειδικευμένοι

150€

Ειδικευόμενοι
Νοσηλευτές, Τεχνολόγοι,
Φοιτητές

80€
ΔΩΡΕΑΝ

Τα ανωτέρω κόστη εγγραφών επιβαρύνoνται με 24% ΦΠΑ

ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Σύντομο Διαφημιστικό Video της χορηγού εταιρείας που θα

2.000€

προβάλλεται κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων του Συνεδρίου

Ηλεκτρονική στατική διαφημιστική καταχώρηση

1.500€

θα προβάλλεται κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων του Συνεδρίου

Εμφάνιση του λογοτύπου

2.000€

της χορηγού εταιρείας καθ΄ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης στο
κάτω μέρος της οθόνης των παρουσιάσεων

Ε-Banner της χορηγού εταιρείας στην πλατφόρμα ζωντανής

2.000€

αναμετάδοσης καθ΄όλη τη διάρκεια του συνεδρίου

Δορυφορική Διάλεξη

2.500€

Συνολική διάρκεια δορυφορικής διάλεξης 30 λεπτά

Δορυφορικό Συμπόσιο

4.500€

Συνολική διάρκεια δορυφορικού συμποσίου 60 λεπτά
τα κόστη χορηγιών επιβαρύνονται με 24% ΦΠΑ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ με ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
50€ + ΦΠΑ
Ανταποδοτικά Οφέλη Χορηγιών
Αναφορά του χορηγού στο τελικό πρόγραμμα του Συνεδρίου το οποίο θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του
συνεδρίου & στην ηλεκτρονική πλατφόρμα αναμετάδοσης

Πληρωμή – Τιμολόγηση Χορηγιών
Η τιμολόγηση των χορηγιών θα πραγματοποιηθεί από το Οργανωτικό Γραφείο
Απαιτείται προκαταβολή 50% του συνολικού ποσού & εξόφληση 30 ημέρες μετά την έκδοση του
τιμολογίου.

Πληροφορίες
Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Οργανωτικό Γραφείο
C.T.M. International S.A.
Λεωφ. Βας. Σοφίας 131, 115 21 Αθήνα
Τηλ: 210 3244932 – Fax: 210 3250660
Website: www.ctmi.gr

