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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Η ΕΠΕΜΥ επαναδιοργανώνει το 13ο Ετήσιο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο,  στη 
Χαλκιδική (Ξενοδοχείο Athos Palace) από την Πέμπτη 2 Σεπτεμβρίου έως την Κυριακή 5 
Σεπτεμβρίου 2021. 

Το Συνέδριο θα είναι υβριδικό  με φυσική παρουσία και παράλληλη διαδικτυακή συμμετοχή. 
Κατά το πρότυπο του 12ου Συνεδρίου στο Βόλο τον Οκτώβριο του 2020, η  ΕΠΕΜΥ θα 
διασφαλίσει την ασφαλή διεξαγωγή με μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης που όμως δεν θα 
αναιρούν την αναντικατάστατη δια ζώσης επικοινωνία των συνέδρων. 

Το Συνέδριο απευθύνεται κυρίως σε Ιατρούς Ρευματολόγους, Δερματολόγους, 
Γαστρεντερολόγους, Ορθοπαιδικούς, Ενδοκρινολόγους, Παθολόγους, Γενικούς Ιατρούς αλλά 
και σε Φαρμακοποιούς και Νοσηλευτές. Το επιστημονικό πρόγραμμα θα δώσει έμφαση στη 
διεπιστημονική αναγνώριση και συνολική αντιμετώπιση των Ρευματικών, Δερματικών και 
Γαστρεντερικών Φλεγμονωδών Παθήσεων, των Αυτοανόσων Νοσημάτων, της Οστεοπόρωσης, 
της Οστεοαρθρίτιδας, της Ουρικής Νόσου, της Διατροφής και του Ageing. 

Όπως συνήθως συμβαίνει στα συνέδρια της ΕΠΕΜΥ, σημαντικός χρόνος θα αφιερωθεί σε 
διαδραστικά σεμινάρια και φροντιστήρια με ενεργό συμμετοχή των συνέδρων. Ορισμένα από 
αυτά θα έχουν δορυφορικό χαρακτήρα και η θεματολογία τους θα διαμορφωθεί σε συνεργασία 
με τις χορηγούς εταιρείες. Θα διατεθεί επίσης συνεδριακός χρόνος στην παρουσίαση 
ερευνητικών εργασιών.

Φέτος η Οργανωτική-Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου αποτελείται από πολλούς 
καταξιωμένους συναδέλφους διαφόρων ειδικοτήτων, γεγονός που δίνει ώθηση ανανέωσης 
στον χαρακτήρα του Συνεδρίου και εγγυάται το υψηλό επιστημονικό επίπεδο των εργασιών 
του.

Η επιτυχία του Συνεδρίου στηρίζεται αφενός στην ενεργό συμμετοχή των ιατρών συνέδρων, 
αφετέρου  στην υποστήριξη και τη γενικότερη συμβολή των φαρμακευτικών εταιρειών. Σας 
προσκαλούμε να συμμετάσχετε ως χορηγοί με παραδοσιακούς αλλά και νεότερους τεχνολογικά 
τρόπους προβολής. Οι χορηγικές δραστηριότητες διακρίνονται σε κλασικού και νεότερου τύπου 
ηλεκτρονική προβολή για υβριδικό Συνέδριο αλλά και σε αμιγώς ηλεκτρονική προβολή στην 
περίπτωση που οι υγειονομικές συνθήκες  επιβάλλουν τη μετατροπή του Συνεδρίου σε αμιγώς 
διαδικτυακό.

Τη διαχείριση των εργασιών του Συνεδρίου έχει αναλάβει η εταιρεία Global Event, η οποία 
μπορεί να σας παράσχει κάθε σχετική διευκρίνηση. 

Ευχαριστούμε για τη μακροχρόνια συνεργασία και ευελπιστούμε ακόμα μία φορά στην 
υποστήριξη ιδιαίτερα σε αυτή την κρίσιμη περίοδο του προσδοκώμενου τέλους της πανδημίας 
που επανατοποθετεί τον χάρτη και τον χαρακτήρα των ιατρικών συνεδρίων.

Παναγιώτης Τρόντζας

Πρόεδρος ΕΠΕΜΥ
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ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΌΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΥΌΣΚΕΛΕΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ - (ΕΠΕΜΥ) 
Αστική μη κερδοσκοπική επιστημονική εταιρεία
Γ΄ Σεπτεμβρίου 152, Αθήνα 11 251, Τηλ. 210 8816036, Κιν. 6944241214,                    
Fax: 2108816036, emails: panatron@otenet.gr & contact@epemy.gr  

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΌΕΔΡΌΣ: Παναγιώτης Τρόντζας, Ρευματολόγος, ΓΝΝΘ «Η Σωτηρία», Αθήνα

ΜΕΛΗ: Γεώργιος Κήτας, Καθηγητής Ρευματολογίας, Manchester, UK

Αικατερίνη Πατσατσή, Αν. Καθ. Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας ΑΠΘ, 
Θεσσαλονίκη

Κωνσταντίνος Σαρόπουλος, Ορθοπαιδικός, Νοσοκομείο «Ερρίκος Ντυνάν», 
Αθήνα

Δέσποινα Δημοπούλου, Παθολόγος, Δ΄ΠΠ Κλινική, ΓΝ «Ιπποκράτειο», 
Θεσσαλονίκη 
Νικόλαος Βιάζης, Γαστρεντερολόγος, Δ/της ΕΣΥ, ΓΝ «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα  

Αχιλλέας Γεωργιάδης, Ρευματολόγος, Νοσοκομείο «Λητώ», Αθήνα

Παναγιώτης Συμεωνίδης, Ορθοπαιδικός, Γενική Κλινική «Αγ. Λουκάς», 
Θεσσαλονίκη 
Γεώργιος Τροβάς, Ενδοκρινολόγος, Εργαστήριο ΕΚΠΑ «Θ. Γαροφαλίδης», Αθήνα

Ευριπίδης Μπιλιράκης, Μαιευτήρας-Γυναικολόγος, Νοσοκομείο «Ιασώ», Αθήνα
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ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΦΛΕΓΜΌΝΏΔΕΙΣ ΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

ΦΛΕΓΜΌΝΏΔΕΙΣ ΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΘΕΙΕΣ

ΦΛΕΓΜΌΝΏΔΕΙΣ ΝΌΣΌΙ ΤΌΥ ΕΝΤΕΡΌΥ 

ΑΥΤΌΑΝΌΣΑ ΝΌΣΗΜΑΤΑ

ΜΕΤΑΒΌΛΙΚΕΣ ΌΣΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

ΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΕΣ ΜΥΌΣΚΕΛΕΤΙΚΙΚΕΣ ΑΙΗΣΕΙΣ

ΑΝΌΣΌΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

ΣΥΝΔΡΌΜΑ ΧΡΌΝΙΌΥ ΠΌΝΌΥ 

ΨΥΧΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΏΣΕΙΣ ΧΡΌΝΙΏΝ ΝΌΣΗΜΑΤΏΝ

ΌΙΚΌΝΌΜΙΚΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Η ΑΣΘΕΝΌΚΕΝΤΡΙΚΗ ΌΠΤΙΚΗ ΣΤΑ ΧΡΌΝΙΑ ΝΌΣΗΜΑΤΑ
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Ι.	 ΥΒΡΙΔΙΚΟ	ΣΥΝΕΔΡΙΟ
	 ΜΕ	ΦΥΣΙΚΗ	ΠΑΡΟΥΣΙΑ
	 ΚΑΙ	ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ
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ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΣΥΜΠΟΣΙΑ-ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΣΥΜΠΟΣΙΑ
Η Οργανωτική Επιτροπή προέβλεψε τη δυνατότητα οργάνωσης Δορυφορικών Συμποσίων 
διάρκειας εξήντα (60') λεπτών. 

Τα Δορυφορικά Συμπόσια θα διεξαχθούν στην κεντρική συνεδριακή αίθουσα και θα 
μεταδίδονται σε ζωντανή αναμετάδοση (live streaming) στην πλατφόρμα προβολής του 
συνεδρίου ενταγμένα στο κεντρικό πρόγραμμα. 

Μετά τη λήξη του συνεδρίου θα υπάρχει δυνατότητα αγοράς από την επιστημονική 
εταιρεία των βιντεοσκοπημένων δορυφορικών συμποσίων για χρήση-αναμετάδοση από τις 
ενδιαφερόμενες φαρμακευτικές εταιρείες.

Το θέμα και η ώρα του δορυφορικού συμποσίου, θα οριστούν σε απόλυτη συνεργασία με την Οργανωτική 
Επιτροπή του συνεδρίου. 

Ποσό Χορηγίας: 10.000€

ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ (WORKSHOPS)
Η Οργανωτική και Επιστημονική Επιτροπή προέβλεψε την οργάνωση «Παράλληλων 
Δορυφορικών Σεμιναρίων (Workshops)» διάρκειας εξήντα (60') λεπτών.

Τα Παράλληλα Δορυφορικά Σεμινάρια (Workshops) (μέχρι 2 Παράλληλα Σεμινάρια κάθε 
φορά) θα διεξαχθούν σε παράλληλες συνεδριακές αίθουσες, θα είναι ενταγμένα στο 
κεντρικό πρόγραμμα και θα μεταδίδονται ταυτόχρονα σε ζωντανές αναμεταδόσεις (live 
streaming) στην πλατφόρμα προβολής του συνεδρίου.

Μετά τη λήξη του συνεδρίου θα υπάρχει δυνατότητα αγοράς από την επιστημονική 
εταιρεία των βιντεοσκοπημένων δορυφορικών σεμιναρίων για χρήση-αναμετάδοση από τις 
ενδιαφερόμενες φαρμακευτικές εταιρείες.

Η ημέρα και η ώρα του κλινικού φροντιστηρίου, θα οριστεί σε απόλυτη συνεργασία με την Οργανωτική 
Επιτροπή του συνεδρίου. 

Ποσό Χορηγίας για Σεμινάριο στην κεντρική αίθουσα: 7.500€

Ποσό Χορηγίας για Παράλληλο σε παράλληλη αίθουσα:   6.000€
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ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΣΥΜΠΟΣΙΑ-ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
Η Οργανωτική Επιτροπή προέβλεψε τη δυνατότητα οργάνωσης Δορυφορικών Διαλέξεων 
διάρκειας τριάντα (30') λεπτών.

Οι Δορυφορικές Διαλέξεις θα διεξαχθούν στην κεντρική συνεδριακή αίθουσα και θα 
μεταδίδονται σε ζωντανή αναμετάδοση (live streaming) στην πλατφόρμα προβολής του 
συνεδρίου ενταγμένες στο κεντρικό πρόγραμμα. 

Μετά τη λήξη του συνεδρίου θα υπάρχει δυνατότητα αγοράς από την επιστημονική 
εταιρεία των βιντεοσκοπημένων δορυφορικών διαλέξεων για χρήση-αναμετάδοση από τις 
ενδιαφερόμενες φαρμακευτικές εταιρείες.

Το θέμα και η ώρα της δορυφορικής διάλεξης, θα οριστούν σε απόλυτη συνεργασία με την Οργανωτική 
Επιτροπή του συνεδρίου.  

Ποσό Χορηγίας: 5.000€
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 Είδος Καταχώρησης Κόστος
 Εσωτερική σελίδα 2.000 €
 Εσωτερική οπισθόφυλλου 3.000 €
 Εσωτερική εξωφύλλου 4.000 €

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΑΛΛΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΧΟΡΗΓΙΑΣ

Σήμανση στα banners του συνεδρίου 2.500€
Το λογότυπο των χορηγών αυτής της κατηγορίας θα προβάλλεται σε banners 
των συνεδριακών αιθουσών και του εξωτερικού χώρου.

Σήμανση χώρου σε οθόνη plasma                           3.500€
Οθόνες plasma θα τοποθετηθούν στον εκθεσιακό χώρο του συνεδρίου δίνοντας 
συνεχώς πληροφορίες για το τρέχον επιστημονικό πρόγραμμα καθώς και το 
λογότυπο  της  χορηγού εταιρείας.

Όθόνη plasma στο χώρο της γραμματείας                                             4.500€
Οθόνη plasma θα τοποθετηθεί στην γραμματεία του συνεδρίου δίνοντας  
πληροφορίες για το τρέχον επιστημονικό πρόγραμμα καθώς και το λογότυπο 
της χορηγού εταιρείας.

Πλάτη γραμματείας
Η γραμματεία του συνεδρίου θα προσφέρει την δυνατότητα προβολής/ 
διαφήμισης  με 2 παράθυρα. Η εταιρεία χορηγός, μπορεί να χρησιμοποιήσει το 
διαθέσιμο χώρο  για την προβολή λογοτύπου ( προϊόντος ή εταιρικού). 
Ποσό χορηγίας ανά παράθυρο 4.000€

Ποδιά γραμματείας
Η γραμματεία του συνεδρίου θα προσφέρει την δυνατότητα προβολής εταιρικών 
logo σε 3 παράθυρα. 
Ποσό χορηγίας ανά παράθυρο 2.000€

Τεχνική Γραμματεία – Χώρος παράδοσης ομιλιών (αποκλειστικότητα) 4.000€
Το λογότυπο της χορηγού εταιρείας θα τοποθετηθεί σε σήμανση στο χώρο της 
τεχνικής γραμματείας (υποδοχή και παραλαβή παρουσιάσεων των ομιλητών). 
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ΑΛΛΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΧΟΡΗΓΙΑΣ

ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

E-posters 3.500€
Οι χορηγοί θα προβάλλονται σε οθόνες plasma όπου θα  παρουσιάζονται στο 
φυσικό  χώρο τα  e-posters του συνεδρίου και θα προβάλλουν το λογότυπο της 
χορηγού εταιρείας.

Self-registration 3.000€
Η χορηγός εταιρεία θα προβάλλεται με το λογότυπό της σε ένα εμφανές 
σημείο του χώρου και στα desktops ηλεκτρονικού υπολογιστή αφής.  

Διάλειμμα καφέ 3.500€/διάλειμμα καφέ
Η χορηγός εταιρεία θα προβάλλεται με το λογότυπό της τυπωμένο 
σε ένα εμφανές σημείο του χώρου που θα προσφέρεται ο καφές.

Ενοικίαση χώρου για τοποθέτηση αράχνης (6 τμ):   3.500€

Ενοικίαση χώρου για τοποθέτηση Roll-Up: 1.600€
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

Mobile application (αποκλειστικότητα) 7.000€
Η εφαρμογή θα είναι διαθέσιμη σε όλες τις συσκευές (κινητά τηλέφωνα ή tablets) 
με σύνδεση στο διαδίκτυο, ανεξάρτητα από το λειτουργικό τους σύστημα.

Οι συμμετέχοντες, μέσω αυτής, θα έχουν άμεση πρόσβαση στο επίσημο 
πρόγραμμα του συνεδρίου, θα λαμβάνουν ενημερωτικά μηνύματα, ειδοποιήσεις 
και άλλες ενημερώσεις που σχετίζονται με το συνέδριο και όλες τις εξελίξεις 
κατά τη διάρκειά του.

Η χορηγός εταιρεία θα προβάλλεται με το λογότυπό της σε εμφανή θέση. 

Εταιρικό λογότυπο 2.000€
Το λογότυπο των χορηγών αυτής της κατηγορίας θα προβάλλεται στην κεντρική 
σελίδα όπου θα βρίσκεται το μενού του e-συνεδρίου.

Εταιρικό λογότυπο (Live Streaming) 3.000€
Το λογότυπο των χορηγών αυτής της κατηγορίας θα προβάλλεται στο περιβάλλον 
όπου θα διεξάγονται οι ομιλίες του e-συνεδρίου (Live Streaming).

Προβολή χορηγού (εταιρική ή προϊοντική) κατά τη διάρκεια του διαλείμματος      
Μετά τη λήξη συνεδρίας (πριν από το διάλειμμα) ή  Πριν από την έναρξη συνεδρίας 
(μετά από το διάλειμμα)

Α) Δυνατότητα εταιρικής ή προϊοντικής προβολής με βίντεο:
Διάρκειας μέχρι 15 δευτερόλεπτα 1.000 € /4 προβολές
Διάρκειας μέχρι 30 δευτερόλεπτα 1.500 € /4 προβολές
Διάρκειας μέχρι 45 δευτερόλεπτα 2.500 € /4 προβολές

Β) Δυνατότητα εταιρικής ή προϊοντικής προβολής με αρχείο (pdf/jpg):
Διάρκειας μέχρι 5 δευτερόλεπτα 500 € /4 προβολές

Όδηγίες πλοήγησης στο ηλεκτρονικό περιβάλλον του συνεδρίου 5.000€
Η χορηγός εταιρεία θα προβάλλεται με το λογότυπό της σε εμφανή θέση στον 
οδηγό πλοήγησης που θα δημιουργηθεί για τους συμμετέχοντες του συνεδρίου. 

Ψηφιακή ταυτότητα συνέδρων 7.000€
Η χορηγός εταιρεία θα προβάλλεται με το λογότυπό της στο e-mail που θα 
λάβουν οι σύνεδροι με τα στοιχεία εισόδου τους. 

Σελίδα εισόδου στο συνέδριο 5.000€
Η χορηγός εταιρεία θα προβάλλεται με το λογότυπό της σε εμφανή θέση στο 
περιβάλλον όπου θα συνδέονται οι συμμετέχοντες του συνεδρίου. 
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

Live Support (γραμματειακή υποστήριξη e-συνεδρίου) (αποκλειστικότητα) 4.500 €
Το όνομα της χορηγού-εταιρείας θα αναφέρεται στο ειδικό πλαίσιο της Live  
υποστήριξης του e-συνεδρίου όπου οι σύνεδροι θα πληκτρολογούν τυχόν 
ερωτήσεις τους προς την Γραμματεία του e-συνεδρίου. 

E-posters 3.500€
Το λογότυπο του χορηγού θα προβάλλεται στο ειδικό περιβάλλον όπου θα 
προβάλλονται online τα e-posters του συνεδρίου και θα προβάλλουν το λογότυπο 
της χορηγού εταιρείας. 

Προβολή στο site της ΕΠΕΜΥ (www.epemy.gr)  2.500€
Τα λογότυπα των χορηγών θα προβάλλεται στη σελίδα του συνεδρίου και θα 
παραμείνουν σε αυτή τη θέση επί 1 έτος.

Προβολή στο e-συνέδριο ως εκθέτης: 2.500€
Οι εκθέτες θα προβάλλονται με το λογότυπό τους στο ειδικά διαμορφωμένο 
περιβάλλον που θα υπάρχει στην πλατφόρμα διεξαγωγής του συνεδρίου.

Οι εταιρείες-εκθέτες θα έχουν τη δυνατότητα:
• Προβολής εταιρικού προφίλ (200 λέξεων) δίπλα από το λογότυπό τους
• Επισύναψης εταιρικού βίντεο με υπερσύνδεσμο (hyperlink) και φυλλαδίων ενημερωτικού 

περιεχομένου (εταιρικού ή προϊοντικού) σε μορφή pdf
• Ζωντανής συνομιλίας με τους συμμετέχοντες του συνεδρίου μέσω live video chat κατά τη 

διάρκεια του συνεδρίου 
• Ταυτόχρονης παρουσίας στελεχών (staff) στο εικονικό stand

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΟΝ Φ.Π.Α.

Για κάθε πρόσθετη πληροφορία παρακαλούμε όπως απευθυνθείτε
στη Γραμματεία του Συνεδρίου, κα Λίνα Τσιπουρίδου (Υπεύθυνη Χορηγιών): 

Global Events, τηλ: 2310 247743, e-mail: lina@globalevents.gr
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13ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΠΕΜΥ

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΣΥΜΠΟΣΙΑ-ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΣΥΜΠΟΣΙΑ
Η Οργανωτική Επιτροπή προέβλεψε τη δυνατότητα οργάνωσης Δορυφορικών Συμποσίων 
διάρκειας εξήντα (60') λεπτών. 

Τα Δορυφορικά Συμπόσια θα μεταδίδονται σε ζωντανή αναμετάδοση (live streaming) 
στην πλατφόρμα προβολής του συνεδρίου ενταγμένα στο κεντρικό πρόγραμμα. 

Μετά τη λήξη του συνεδρίου θα υπάρχει δυνατότητα αγοράς από την επιστημονική 
εταιρεία των βιντεοσκοπημένων δορυφορικών συμποσίων για χρήση-αναμετάδοση από τις 
ενδιαφερόμενες φαρμακευτικές εταιρείες.

Το θέμα και η ώρα του δορυφορικού συμποσίου, θα οριστούν σε απόλυτη συνεργασία με την Οργανωτική 
Επιτροπή του συνεδρίου. 

Ποσό Χορηγίας: 7.000€

ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ (WORKSHOPS)
Η Οργανωτική και Επιστημονική Επιτροπή προέβλεψε την οργάνωση «Παράλληλων 
Δορυφορικών Σεμιναρίων (Workshops)» διάρκειας εξήντα (60') λεπτών.

Τα Παράλληλα Δορυφορικά Σεμινάρια (Workshops) (μέχρι 2 Παράλληλα Σεμινάρια) θα 
μεταδίδονται σε ζωντανές αναμεταδόσεις (live streaming) στην πλατφόρμα προβολής 
του συνεδρίου.

Μετά τη λήξη του συνεδρίου θα υπάρχει δυνατότητα αναμετάδοσης των βιντεοσκοπημένων 
Δορυφορικών Σεμιναρίων (Video on Demand) σε συνεργασία με την Οργανωτική Επιτροπή.

Η ημέρα και η ώρα του κλινικού φροντιστηρίου, θα οριστεί σε απόλυτη συνεργασία με την Οργανωτική 
Επιτροπή του συνεδρίου. 

Ποσό Χορηγίας: 5.000€
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ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΣΥΜΠΟΣΙΑ-ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
Η Οργανωτική Επιτροπή προέβλεψε τη δυνατότητα οργάνωσης Δορυφορικών Διαλέξεων 
διάρκειας τριάντα (30') λεπτών.  

Οι Δορυφορικές Διαλέξεις θα μεταδίδονται σε ζωντανή αναμετάδοση (live streaming) 
στην πλατφόρμα προβολής του συνεδρίου ενταγμένες στο κεντρικό πρόγραμμα. 

Μετά τη λήξη του συνεδρίου θα υπάρχει δυνατότητα αγοράς από την επιστημονική 
εταιρεία των βιντεοσκοπημένων δορυφορικών διαλέξεων για χρήση-αναμετάδοση από τις 
ενδιαφερόμενες φαρμακευτικές εταιρείες.

Το θέμα και η ώρα της δορυφορικής διάλεξης, θα οριστούν σε απόλυτη συνεργασία με την Οργανωτική 
Επιτροπή του συνεδρίου. 

Ποσό Χορηγίας: 3.500€
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13ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΠΕΜΥ

 Είδος Καταχώρησης Κόστος
 Εσωτερική σελίδα 1.500 €
 Εσωτερική εξωφύλλου 2.000 €
 Εσωτερική οπισθόφυλλου 3.000 €

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΑΛΛΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΧΟΡΗΓΙΑΣ

Mobile application (αποκλειστικότητα) 7.000€
Η εφαρμογή θα είναι διαθέσιμη σε όλες τις συσκευές (κινητά τηλέφωνα ή tablets) 
με σύνδεση στο διαδίκτυο, ανεξάρτητα από το λειτουργικό τους σύστημα.

Οι συμμετέχοντες, μέσω αυτής, θα έχουν άμεση πρόσβαση στο επίσημο 
πρόγραμμα του συνεδρίου, θα λαμβάνουν ενημερωτικά μηνύματα, ειδοποιήσεις 
και άλλες ενημερώσεις που σχετίζονται με το συνέδριο και όλες τις εξελίξεις 
κατά τη διάρκειά του.

Η χορηγός εταιρεία θα προβάλλεται με το λογότυπό της σε εμφανή θέση. 

Εταιρικό λογότυπο 2.000€
Το λογότυπο των χορηγών αυτής της κατηγορίας θα προβάλλεται στην κεντρική 
σελίδα όπου θα βρίσκεται το μενού του e-συνεδρίου.

Εταιρικό λογότυπο (Live Streaming) 3.000€
Το λογότυπο των χορηγών αυτής της κατηγορίας θα προβάλλεται στο περιβάλλον 
όπου θα διεξάγονται οι ομιλίες του e-συνεδρίου (Live Streaming).

Προβολή χορηγού (εταιρική ή προϊοντική) κατά τη διάρκεια του διαλείμματος 
Μετά τη λήξη συνεδρίας (πριν από το διάλειμμα) ή  Πριν από την έναρξη 
συνεδρίας (μετά από το διάλειμμα)

Α) Δυνατότητα εταιρικής ή προϊοντικής προβολής με βίντεο:
Διάρκειας μέχρι 15 δευτερόλεπτα 1.000 € /4 προβολές
Διάρκειας μέχρι 30 δευτερόλεπτα 1.500 € /4 προβολές
Διάρκειας μέχρι 45 δευτερόλεπτα 2.500 € /4 προβολές

Β) Δυνατότητα εταιρικής ή προϊοντικής προβολής με αρχείο (pdf/jpg):
Διάρκειας μέχρι 5 δευτερόλεπτα 500 € /4 προβολές

Όδηγίες πλοήγησης στο ηλεκτρονικό περιβάλλον του συνεδρίου 5.000€
Η χορηγός εταιρεία θα προβάλλεται με το λογότυπό της σε εμφανή θέση στον 
οδηγό πλοήγησης που θα δημιουργηθεί για τους συμμετέχοντες του συνεδρίου. 
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ΑΛΛΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΧΟΡΗΓΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΟΝ Φ.Π.Α.

Ψηφιακή ταυτότητα συνέδρων 7.000€
Η χορηγός εταιρεία θα προβάλλεται με το λογότυπό της στο e-mail που θα 
λάβουν οι σύνεδροι με τα στοιχεία εισόδου τους. 

Σελίδα εισόδου στο συνέδριο 5.000€
Η χορηγός εταιρεία θα προβάλλεται με το λογότυπό της σε εμφανή θέση στο  
περιβάλλον όπου θα συνδέονται οι συμμετέχοντες του συνεδρίου. 

Live Support (γραμματειακή υποστήριξη e-συνεδρίου) (αποκλειστικότητα) 4.500 €
Το όνομα της χορηγού-εταιρείας θα αναφέρεται στο ειδικό πλαίσιο της Live 
υποστήριξης του e-συνεδρίου όπου οι σύνεδροι θα πληκτρολογούν τυχόν 
ερωτήσεις τους προς την Γραμματεία του e-συνεδρίου. 

E-posters 3.500€
Το λογότυπο του χορηγού θα προβάλλεται στο ειδικό περιβάλλον όπου θα 
προβάλλονται online τα e-posters του συνεδρίου και θα προβάλλουν το λογότυπο 
της χορηγού εταιρείας. 

Προβολή στο site της ΕΠΕΜΥ (www.epemy.gr)  2.500€
Τα λογότυπα των χορηγών θα προβάλλεται στη σελίδα του συνεδρίου και θα 
παραμείνουν σε αυτή τη θέση επί 1 έτος.

Προβολή στο e-συνέδριο ως εκθέτης:  2.500€
Οι εκθέτες θα προβάλλονται με το λογότυπό τους στο ειδικά διαμορφωμένο 
περιβάλλον που θα υπάρχει στην πλατφόρμα διεξαγωγής του συνεδρίου.

Οι εταιρείες-εκθέτες θα έχουν τη δυνατότητα:
• Προβολής εταιρικού προφίλ (200 λέξεων) δίπλα από το λογότυπό τους
• Επισύναψης εταιρικού βίντεο με υπερσύνδεσμο (hyperlink) και φυλλαδίων ενημερωτικού 

περιεχομένου (εταιρικού ή προϊοντικού) σε μορφή pdf
• Ζωντανής συνομιλίας με τους συμμετέχοντες του συνεδρίου μέσω live video chat κατά τη 

διάρκεια του συνεδρίου 
• Ταυτόχρονης παρουσίας στελεχών (staff) στο εικονικό stand

Για κάθε πρόσθετη πληροφορία παρακαλούμε όπως απευθυνθείτε
στη Γραμματεία του Συνεδρίου, κα Λίνα Τσιπουρίδου (Υπεύθυνη Χορηγιών): 

Global Events, τηλ: 2310 247743, e-mail: lina@globalevents.gr
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

•  Η διαμόρφωση του εκθεσιακού χώρου θα αποφασιστεί από την 
οργανωτική επιτροπή ανάλογα με την κατάταξη των χορηγών και η τελική 
κάτοψη της έκθεσης θα αποσταλεί 1 μήνα πριν την  έναρξη του συνεδρίου.

•  Η τοποθέτηση-ανάρτηση και η αποξήλωση του banner (roll-up) θα πρέπει 
να γίνει αποκλειστικά και μόνο από εκπρόσωπο της χορηγού εταιρείας.  
Η αποστολή του από και προς την εταιρεία στο συνεδριακό χώρο είναι 
ευθύνη της χορηγού εταιρείας. Η εταιρεία διοργάνωσης (Global Events) 
δεν αναλαμβάνει την ευθύνη ανάρτησης κατά τη διάρκεια του συνεδρίου 
και τακτοποίησής του μετά το πέρας του συνεδρίου. 

•  Οι εκθέτες που επιθυμούν παροχή ηλεκτρικού ρεύματος επιπλέον των 
προσφερόμενων 500W θα πρέπει να ενημερώσουν γραπτώς τη γραμματεία 
του Συνεδρίου (Global Events) τουλάχιστον 15 ημέρες πριν την έναρξή 
του. Το κόστος επιβαρύνει τη χορηγό εταιρεία.

•  Η ηλεκτροδότηση στο χώρο της έκθεσης λειτουργεί κατά τη διάρκεια των 
ωρών διεξαγωγής του συνεδρίου. Μετά το πέρας αυτών, η ηλεκτροδότηση 
σταματά.

•  Οι εκθέτες δεν θα πρέπει να τοποθετούν οποιοδήποτε στοιχείο στα 
περίπτερά τους, το οποίο βλάπτει ή παρεμποδίζει καθοιονδήποτε τρόπο 
τους υπόλοιπους εκθέτες. Η γραμματεία του συνεδρίου διαθέτει το 
δικαίωμα να μετακινήσει ή να μετατρέψει εγκαταστάσεις οι οποίες 
επηρεάζουν τον εκθεσιακό χώρο ή προκαλούν κίνδυνο ή ενόχληση στους 
άλλους εκθέτες. 

•  Οι εκθέτες θα πρέπει να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας 
για κλοπή ή απώλεια των προϊόντων, των εκθεμάτων τους και λοιπών 
στοιχείων του περιπτέρου τους καθώς έχουν οι ίδιοι την πλήρη ευθύνη 
τους. Η οργανωτική επιτροπή και η εταιρεία οργάνωσης του συνεδρίου 
(Global Events) δεν αναλαμβάνουν ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση κλοπής, 
απώλειας ή ατυχήματος. 

•  Άδεια εισόδου στο τεχνικό προσωπικό για τις κατασκευαστικές εργασίες: 
O συνεδριακός χώρος είναι αποκλεισμένος και απόλυτα ελεγχόμενος 
καθ’ όλη τη διάρκεια των σταδίων προετοιμασίας και αποξήλωσης και 
η πρόσβαση επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα άτομα που φέρουν 
σχετικό καρτελάκι.
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

•  Κατά τη διάρκεια προετοιμασίας του συνεδρίου τηρούνται τα μέτρα 
κοινωνικής αποστασιοποίησης που έχουν ορισθεί από τις αρχές. Αυτό 
ενδέχεται να επιφέρει την ανάγκη για κυλιόμενα ωράρια εργασίας στα 
συνεργεία και το τεχνικό προσωπικό, ειδικά στην περίπτωση ιδιαίτερης 
και πολύπλοκης προετοιμασίας, προς αποφυγή συγχρωτισμού.

•  Μέτρα ατομικής υγιεινής: Είναι υποχρεωτική η τήρηση των κανόνων 
υγιεινής και αποστάσεων από όλα τα συνεργεία και το τεχνικό προσωπικό.

•  Το γραφείο διοργάνωσης (Global Events) τηρεί όλους τους κανόνες 
σύμφωνα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα που ισχύουν για τη διεξαγωγή 
των συνεδρίων.

•  Όλοι οι παραπάνω υγειονομικοί όροι ενδέχεται να τροποποιηθούν σε 
περίπτωση που υπάρξουν αλλαγές στις οδηγίες και τις συστάσεις της 
Πολιτείας.
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ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όροι Πληρωμής:
Α) Κατάθεση προκαταβολής 50% επί του συνολικού ποσού της επιθυμητής χορηγίας με την 
από μέρους μας παρούσα επιβεβαίωση στον λογαριασμό:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΌΣ
Αριθμ. Λογαρ.: 878/201858-63
Εις διαταγή: GLOBAL EVENTS
IBAN No: GR7601108780000087820185863
SWIFT CODE: ETHNGRAA

ALPHA BANK
Αρ. Λογ: 480 002 002 002694
Εις διαταγή: GLOBAL EVENTS
IBAN No. GR 2501404800480002002002694
SWIFT CODE: CRBAGRAAXXX

EFG EUROBANK ERGASIAS BANK
Account Number: 0026.0366.91.0200197785
Εις διαταγή: GLOBAL EVENTS
IBAN No: GR2302603660000910200197785
SWIFT CODE: ERBKGRAA

Αναγράφοντας οπωσδήποτε στη δικαιολογία κατάθεσης την επωνυμία της εταιρείας σας, 
καθώς και τον τίτλο του Συνεδρίου. Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε το αποδεικτικό 
της κατάθεσης.

Β) Εξόφληση του υπολοίπου 50% της χορηγίας σε 45 ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης 
του τιμολογίου εκτός και αν έχει συμφωνηθεί αλλιώς.
Γ)  Η προκαταβολή δεν επιστρέφεται.
Δ) Τιμολόγιο θα εκδοθεί μετά το πέρας του Συνεδρίου.
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ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ακυρωτική Πολιτική

•  Για οποιαδήποτε ακύρωση συμμετοχής χορηγίας, η οποία πρέπει να ληφθεί γραπτώς, 
πριν από τις 15 Ιουλίου 2021, επιστρέφεται το 20% του συνολικού ποσού.

•  Για οποιαδήποτε ακύρωση συμμετοχής χορηγίας, η οποία πρέπει να ληφθεί γραπτώς, 
μετά τις 15 Ιουλίου 2021, επιβαρύνεται με 100% ακυρωτικά.

  Σε περίπτωση μη διεξαγωγής του φυσικού συνεδρίου για λόγους ανωτέρας βίας (ενδεικτικά θεομηνία, 
πανδημία, πόλεμος κ.λπ.), η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιήσει το 
συνέδριο μόνον ηλεκτρονικά (διαδικτυακά) εφόσον κάτι τέτοιο είναι εφικτό. Στην περίπτωση αυτή: 

•  Ρητώς συμφωνείται ότι όλα τα πακέτα χορηγιών στο κομμάτι που αφορούν το e-συνέδριο θα 
εξακολουθούν να ισχύουν κανονικά. 

•  Όσον αφορά τις συμφωνίες που αφορούν τον Εκθεσιακό Χώρο του συνεδρίου ρητά συμφωνείται 
ότι στην ανωτέρω περίπτωση για τις συμφωνίες που αφορούν τόσο το φυσικό όσο και το ηλεκτρονικό 
συνέδριο η διοργανώτρια εταιρεία θα διατηρήσει μόνον το ποσό που περιγράφεται ως προβολή στο 
e-συνέδριο και ο  εκθέτης απαλλάσσεται κάθε υπερβάλλοντος ποσού το οποίο αφορούσε συμφωνία 
προβολής στο υβριδικό συνέδριο με φυσική παρουσία. 

•  Κατά τα λοιπά θα εξακολουθούν να ισχύουν όσα αναφέρονται στη γενική ακυρωτική πολιτική του 
συνεδρίου.
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  ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ   

  ΤΗΛ.    

  FAX    

  EMAIL    

  Α.Φ.Μ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  

  Δ.Ο.Υ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  

  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ   

  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

  ΤΙΤΛΟΣ 

  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

Σ Τ Ό Ι Χ Ε Ι Α    Χ Ό Ρ Η Γ Ό Υ

ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΧΟΡΗΓΟΥ
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Η εταιρεία μας ενδιαφέρεται να συμμετάσχει με τις παρακάτω υπηρεσίες, σύμφωνα με την περιγραφή 
και τους όρους του προγράμματος χορηγιών:

Είδος Υπηρεσίας Περιγραφή

Ι. Υβριδικό Συνέδριο (με φυσική παρουσία και διαδικτυακό)
1. Δορυφορικό Συμπόσιο [   ] 
2. Παράλληλο Δορυφορικό Σεμινάριο  
       (Workshop)

[   ] Κεντρική Αίθουσα
[   ] Παράλληλη Αίθουσα

3. Δορυφορική Διάλεξη [   ] 

4. Καταχωρήσεις στο τελικό πρόγραμμα
[   ] Εσωτερική σελίδα
[   ] Εσωτερική εξωφύλλου
[   ] Εσωτερική οπισθόφυλλου

5. Σήμανση στα banners του συνεδρίου [   ]

6. Σήμανση χώρου σε οθόνη plasma [   ]

7. Οθόνη Plasma στο χώρο της γραμματείας [   ]

8. Πλάτη Γραμματείας [   ]  

9. Ποδιά Γραμματείας [   ]  

10. Τεχνική Γραμματεία [   ]  

11. e-Posters [   ]  

12. Self Registration [   ]

13. Διάλειμμα Καφέ [   ] 

14. Εκθεσιακός Χώρος 6 τμ [   ]

15. Τοποθέτηση Roll-Up Banner [   ]

16. Mobile Application [   ]

17. Εταιρικό Λογότυπο [   ]

18. Εταιρικό Λογότυπο (Live Streaming) [   ]

19. Προβολή χορηγού (εταιρική ή προϊοντική)  
       κατά τη διάρκεια του διαλείμματος

[   ] μέχρι 5 δευτερόλεπτα (pdf/jpg)
[   ] μέχρι 15 δευτερόλεπτα (video)
[   ] μέχρι 30 δευτερόλεπτα (video)
[   ] μέχρι 45 δευτερόλεπτα (video)

20. Οδηγίες πλοήγησης στο ηλεκτρονικό    
       περιβάλλον του συνεδρίου  [   ]

21. Ψηφιακή ταυτότητα συνέδρων [   ]

22. Σελίδα εισόδου στο συνέδριο [   ]
23. Live Support (Γραμματειακή Υποστήριξη  
       e-συνεδρίου) [   ] 

24. e-Posters [   ] 

25. Προβολή στο site της ΕΠΕΜΥ [   ]

26. Εκθέτης e-Συνεδρίου [   ]
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Είδος Υπηρεσίας Περιγραφή

ΙΙ. Αποκλειστικά διαδικτυακό συνέδριο
27. Δορυφορικό Συμπόσιο [   ] 
28. Παράλληλο Δορυφορικό Σεμινάριο         
       (Workshop) [   ]

29. Δορυφορική Διάλεξη [   ] 

30. Καταχωρήσεις στο τελικό πρόγραμμα
[   ] Εσωτερική σελίδα
[   ] Εσωτερική εξωφύλλου
[   ] Εσωτερική οπισθόφυλλου

31. Mobile Application [   ]

32. Εταιρικό Λογότυπο [   ]

33. Εταιρικό Λογότυπο (Live Streaming) [   ]

34. Προβολή χορηγού (εταιρική ή προϊοντική)  
       κατά τη διάρκεια του διαλείμματος

[   ] μέχρι 5 δευτερόλεπτα (pdf/jpg)
[   ] μέχρι 15 δευτερόλεπτα (video)
[   ] μέχρι 30 δευτερόλεπτα (video)
[   ] μέχρι 45 δευτερόλεπτα (video)

35. Οδηγίες πλοήγησης στο ηλεκτρονικό       
       περιβάλλον του συνεδρίου  [   ]

36. Ψηφιακή ταυτότητα συνέδρων [   ]

37. Σελίδα εισόδου στο συνέδριο [   ]
38. Live Support (Γραμματειακή Υποστήριξη  
       e-συνεδρίου) [   ] 

39. e-Posters [   ] 

40. Προβολή στο site της ΕΠΕΜΥ [   ]

41. Εκθέτης e-Συνεδρίου [   ]
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Θεσσαλονίκη:
Σταδίου 50Α, 55534 Πυλαία, Θεσσαλονίκη

Τ: 2310 247743, 2310 247734, F: 2310 247746, e-mail: info@globalevents.gr

Αθήνα:
Βαλέστρα 2 & Λεωφ. Α. Συγγρού 168, 17671 Καλλιθέα, Αθήνα

Τ: 210 3250260, e-mail: athens@globalevents.gr

www.globa levents .gr

Γραμματεία Συνεδρίου


