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Έκθεση

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 

Η ΕΠΕΜΥ διοργανώνει το 14ο Ετήσιο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο της, στη Ρόδο (Ξενοδοχείο Rodos
Palace) από την Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου έως την Κυριακή 2 Οκτωβρίου 2022.

Το Συνέδριο θα είναι υβριδικό με έμφαση στη φυσική παρουσία και παράλληλη διαδικτυακή συμμετοχή.
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 άλλων παρεμφερών θεμάτων.

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. Συνεδριακός
χρόνος θα διατεθεί επίσης σε Κλινικές για να παρουσιάσουν θέματα της επιλογής τους. Τέλος θα
παρουσιαστούν προφορικά ερευνητικές εργασίες.

Η Οργανωτική-Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου αποτελείται από πολλούς καταξιωμένους συναδέλφους
διαφόρων ειδικοτήτων, γεγονός που 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 AFEA Travel & Congresses, η οποία
μπορεί να σας παράσχει κάθε σχετική διευκρίνηση.

Ευχαριστούμε για τη μακροχρόνια συνεργασία και ευελπιστούμε ακόμα μία φορά στην υποστήριξη σας.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΟΝΤΖΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΕΜΥ
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

16ΜΕΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ -ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Επιστημονική Εταιρεία για τη Μυοσκελετική Υγεία 
(ΕΠΕΜΥ)
3ης Σεπτεμβρίου 152, 
11251 Αθήνα
Τηλ/Fax: 210 8816036
Κιν.: 6944241214
E-mail: contact@epemy.gr & panatron@otenet.gr

PROFESSIONAL CONGRESS ORGANIZER

AFEA S.A. Travel & Congress Services
Professional Congress Organizer
Λυκαβηττού 39-41, 10672 Αθήνα
Tel:+30 2103668852 - 856
Fax: +30 2103643511
email: congressdpt@afea.gr

• Παναγιώτης Τρόντζας, Ρευματολόγος, Πρόεδρος ΕΠΕΜΥ, ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία», Αθήνα
• Γεώργιος Κήτας, Καθηγητής Ρευματολογίας, Manchester, UK, Νοσοκομείο «Υγεία», Αθήνα
• Δημήτριος Ρηγόπουλος, Καθηγητής Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας ΕΚΠΑ, Νοσοκομείο «Α. «Συγγρός», 

Αθήνα
• Αλέξανδρος Γαρύφαλλος, Καθηγητής Παθολογίας - Κλινικής Ανοσολογίας ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη
• Δημήτριος Μπόγδανος, Καθηγητής Παθολογίας-Αυτοανόσων Νοσημάτων Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ΠΓΝ 

Λάρισας 
• Λία Παπαδαυῒδ, Καθηγήτρια Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας ΕΚΠΑ, ΠΓΝ «Αττικόν», Αθήνα
• Παρασκευή Βούλγαρη, Καθηγήτρια Ρευματολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ΠΓΝ Ιωαννίνων
• Γεώργιος Μπάμιας, Αν. Καθηγητής Γαστρεντερολογίας ΕΚΠΑ, ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία», Αθήνα
• Κωνσταντίνος Σαρόπουλος, Ορθοπαιδικός, Νοσοκομείο «Ερρίκος Ντυνάν», Αθήνα
• Ευαγγελία Καταξάκη, Ρευματολόγος, Πρόεδρος ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ, Διευθύντρια ΕΣΥ, ΓΝ «Θριάσιο», Ελευσίνα
• Σταμάτης Παπαδάκης, Ορθοπαιδικός, Συντ. Διευθυντής ΕΣΥ, Β΄ Ορθοπαιδική Κλινική ΓΝ «ΚΑΤ», Αθήνα
• Νικόλαος Βιάζης, Γαστρεντερολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, ΓΝ «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα
• Παναγιώτης Συμεωνίδης, Ορθοπαιδικός, Νοσοκομείο «Άγιος Λουκάς», Θεσσαλονίκη
• Γεώργιος Τροβάς, Ενδοκρινολόγος, Εργαστήριο ΕΚΠΑ «Θ. Γαροφαλίδης», Αθήνα 
• Ευριπίδης Μπιλιράκης, Μαιευτήρας-Γυναικολόγος, Νοσοκομείο «Ιασώ», Αθήνα
• Δήμος Πατρίκος, Ρευματολόγος, Πρόεδρος ΕΠ.ΕΝ.Μ.Υ., Νοσοκομείο «Metropolitan», Αθήνα

mailto:contact@epemy.gr
mailto:panatron@otenet.gr


Εταιρεία  Οργάνωσης

Φορέας Διοργάνωσης
ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ  

➢ Αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα

➢ Ρευματοειδής αρθρίτιδα

➢ Αξονικές σπονδυλαρθρίτιδες

➢ Ψωρίαση και Ψωριασική αρθρίτιδα 

➢ Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος

➢ Αδιαφοροποίητα ρευματολογικά σύνδρομα 

➢ Φλεγμονώδεις μυοσίτιδες

➢ Πνευμονική συμμετοχή στα ρευματικά νοσήματα

➢ Φλεγμονώδεις νόσοι του εντέρου 

➢ Διαρροϊκό σύνδρομο στις συστηματικές παθήσεις

➢ Έρπητας ζωστήρας

➢ Νόσος Behcet

➢ Ουρική Νόσος

➢ Οστεοπόρωση

➢ Οστεοαρθρίτιδα 

➢ Οστικοί όγκοι

➢ Πόνος

➢ Σύνδρομα κεφαλαλγίας

➢ Βιολογικοί και στοχευμένοι θεραπευτικοί παράγοντες 

➢ Αυτοαντισώματα

➢ Απεικόνιση της άκρας χείρας

➢ Οστικό οίδημα στην MRI ισχίου

➢ Διατροφή και σκελετική υγεία

➢ Πρότυπα νοσηλευτικής φροντίδας

➢ Συγγραφή ανασκόπησης (review)

➢ Ανακοινώσεις ερευνητικών εργασιών



Εταιρεία  Οργάνωσης

Φορέας Διοργάνωσης

ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

(με φυσική παρουσία και παράλληλη διαδικτυακή παρακολούθηση)



Χορηγία Περιγραφή Κόστος Προνόμια χορηγού

Δορυφορικό Συμπόσιο*

➢ Στην κεντρική αίθουσα 
χωρίς παράλληλη 
συνεδρία

➢ Διάρκεια: 45 λεπτά 
έκαστο

➢ Διατίθενται μόνο 2 
Δορυφορικά Συμπόσια

9.000€ 

➢ Αναφορά στο τελικό πρόγραμμα, 
ως Χορηγός του Δορυφορικού 
Συμποσίου, με εταιρικό λογότυπο

➢ Τα Δορυφορικά Συμπόσια θα 
μεταδίδονται live και στην 
πλατφόρμα αναμετάδοσης του 
συνεδρίου ενταγμένα στο κεντρικό 
πρόγραμμα.

Παράλληλο Δορυφορικό 

Σεμινάριο*

➢ Διάρκεια: 60 λεπτά 
έκαστο

➢ Διατίθενται 4 
Παράλληλα 
Δορυφορικά 
Σεμινάρια

➢ Μέχρι 2 παράλληλα 
Σεμινάρια κάθε φορά

➢ 7.500€ (στην κεντρική 
αίθουσα)

➢ 6.500€ (στην 
παράλληλη αίθουσα)

➢ Αναφορά στο τελικό πρόγραμμα, 
ως Χορηγός του Παράλληλου 
Δορυφορικού Σεμιναρίου, με 
εταιρικό λογότυπο

➢ Τα Παράλληλα Δορυφορικά 
Σεμινάρια θα είναι ενταγμένα στο 
κεντρικό πρόγραμμα και θα 
μεταδίδονται ταυτόχρονα και στην 
πλατφόρμα προβολής του 
συνεδρίου

Δορυφορική Διάλεξη*

➢ Διεξάγονται στην 
κεντρική αίθουσα

➢ Διάρκεια: 30 λεπτά 
έκαστη

➢ 7.000€ (στο κεντρικό 
πρόγραμμα)

➢ 6.000€ (ενταγμένη σε 
θεματική συνεδρία)

➢ Αναφορά στο τελικό πρόγραμμα, 
ως Χορηγός της Δορυφορικής 
Διάλεξης

➢ Οι Δορυφορικές Διαλέξεις θα 
μεταδίδονται live και στην 
πλατφόρμα αναμετάδοσης του 
συνεδρίου ενταγμένες στο κεντρικό 
πρόγραμμα.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΣΥΜΠΟΣΙΑ - ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 

* Παρατηρήσεις:
✓ Η επιλογή της θεματολογίας, της ημέρας και ώρας των δορυφορικών συνεδριών, καθώς και των ομιλητών αυτών θα 

καθοριστούν κατόπιν συνεργασίας των Χορηγών Εταιρειών με την Οργανωτική – Επιστημονική Επιτροπή του 
Συνεδρίου. 

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



Καταχώρηση Τελικό Πρόγραμμα

Εσωτερική Σελίδα (αριστερή πλευρά) 2.000€

Εσωτερική Σελίδα (δεξιά πλευρά) 2.500€

Σαλόνι (καταχώρηση 2 σελίδων - δεν αφορά μόνο τις κεντρικές σελίδες του   

προγράμματος)
3.500€

Εσωτερική Οπισθόφυλλου 4.000€

Εσωτερική Εξωφύλλου 5.000€

Οπισθόφυλλο 6.000€

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΝΤΥΠΟ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ) 

Υπηρεσία Κόστος

Έκθεση

Ενοικίαση χώρου (6τμ) για τοποθέτηση αράχνης 
4.000€ 

Ενοικίαση χώρου για τοποθέτηση banner

2.000€ 

Ενοικίαση χώρου 6 τ.μ. (2μ πλάτος Χ 3μ μήκος)  για τοποθέτηση 
δομής περιπτέρου 

5.000€

* Παρατηρήσεις:
• Η επιβεβαίωση της ενοικίασης εκθεσιακού χώρου θα γίνεται βάσει διαθεσιμότητας
• Η κατανομή των αραχνών & roll up banners στον εκθεσιακό χώρο θα γίνεται από την Οργανωτική Επιτροπή, βάσει της 

συνολικής συνεισφοράς της Χορηγού Εταιρείας.
• Η τελική κάτοψη του εκθεσιακού χώρου θα αποσταλεί 1 μήνα πριν την  έναρξη του συνεδρίου.

ΕΚΘΕΣΗ



Υπηρεσία Προδιαγραφές Κόστος Οφέλη Χορηγού 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 

Διατίθενται 3 παράθυρα στην 
πλάτη της Γραμματείας του 
Συνεδρίου

5.000€ / 

παράθυρο

Προβολή στην πλάτη της 
Γραμματείας με διαφημιστική 
καταχώρηση (εταιρική ή 
προϊοντική) ή εταιρικό λογότυπο 
καθ΄ όλη τη διάρκεια του 
Συνεδρίου

Διατίθενται 3 παράθυρα στην
ποδιά της Γραμματείας του
Συνεδρίου για προβολή εταιρικού
λογοτύπου

2.000€ / 

παράθυρο

Προβολή στην ποδιά της 
Γραμματείας με εταιρικό 
λογότυπο καθ΄ όλη τη διάρκεια 
του Συνεδρίου

ΟΘΟΝΗ PLASMA ΣΤΟ ΧΩΡΟ 

ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Οθόνη plasma στο χώρο της 
Γραμματείας του συνεδρίου όπου 
διατίθενται πληροφορίες για το 
τρέχον επιστημονικό πρόγραμμα

4.000€

Προβολή με εταιρικό λογότυπο 
στην οθόνη plasma, που θα 
τοποθετηθεί στο χώρο της 
Γραμματείας του Συνεδρίου

ΟΘΟΝΕΣ ΠΛΑΣΜΑ  -

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
2 Οθόνες 42’’

3.000€

Προβολή με εταιρικό λογότυπο 
στην οθόνη plasma, που θα 
τοποθετηθεί στο χώρο της 
Γραμματείας του Συνεδρίου

ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΤΑ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ
BANNERS

Banners με το εικαστικό του 
Συνεδρίου, τοποθετημένα στο 
Συνεδριακό χώρο (εσωτερικού & 
εξωτερικού χώρου)

2.000€
Προβολή της Χορηγού Εταιρείας 
με εταιρικό λογότυπο στα 
banners του Συνεδρίου.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 

ΟΜΙΛΗΤΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΗ  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Ειδικό desk εξοπλισμένο με 
ηλεκτρονικό υπολογιστή για την 
παραλαβή και δοκιμή των 
παρουσιάσεων των Ομιλητών

3.500€ 

(αποκλειστική 

χορηγία)

Προβολή της Χορηγού Εταιρείας
με εταιρικό λογότυπο στην 
επιφάνεια εργασίας των 
υπολογιστών & στην αντίστοιχη 
σήμανση.

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ

Τα Διαλείμματα καφέ 
προσφέρονται σε όλους τους 
συνέδρους σε συγκεκριμένες ώρες 
σύμφωνα με το επιστημονικό 
πρόγραμμα

3.000€ / 

Διάλειμμα καφέ

Προβολή της Χορηγού με 
εταιρικό λογότυπο στο χώρο που 
θα σερβίρεται ο καφές και στο 
τελικό πρόγραμμα του συνεδρίου

ΕΙΔΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ

Ειδική σήμανση σε μέρη που δεν 
περιλαμβάνονται σε άλλες 
χορηγίες μετά από συνεννόηση με 
την Οργανωτική Επιτροπή

7.000€
Προβολή της Χορηγού με 
εταιρικό λογότυπο στην ειδική 
σήμανση

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 



ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Υπηρεσία Προδιαγραφές Κόστος Οφέλη Χορηγού 

EVENT APPLICATION

➢ Εφαρμογή διαθέσιμη σε όλες 

τις συσκευές (smartphones & 

tablets - iOS και android) με 

σύνδεση στο διαδίκτυο.

➢ Μέσω την εφαρμογής 

παρέχονται γενικές 

πληροφορίες για το Συνέδριο, 

επιστημονικό πρόγραμμα, 

ευρετήριο ομιλητών, 

ειδοποιήσεις και ενημερώσεις 

για όλες τις εξελίξεις του 

συνεδρίου

8.000 €

(αποκλειστική 

χορηγία)

Εμφάνιση της  Χορηγού  

Εταιρείας με εταιρικό  λογότυπο 

στην κεντρική σελίδα της 

εφαρμογής και προβολή στην 

αντίστοιχη κατηγορία χορηγίας 

στο Τελικό Πρόγραμμα

Ε-POSTERS

Oθόνες plasma στο συνεδριακό 

χώρο, οι οποίες θα 

παρουσιάζουν τα e-posters, που 

έχουν υποβληθεί

3.000€

Προβολή εταιρικού λογοτύπου

της Χορηγού Εταιρείας στις 

οθόνες όπου θα 

παρουσιάζονται τα e-posters 

στο συνεδριακό χώρο

SELF REGISTRATION

Ειδική κατασκευή με οθόνη αφής 

για self registration
2.500€

Προβολή εταιρικού λογοτύπου

της Χορηγού Εταιρείας στη 

σήμανση και στην οθόνη αφής 

του self registration

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Ειδική ηλεκτρονική φόρμα για 

την αξιολόγηση του συνεδρίου. 2.000€

Προβολή εταιρικού λογοτύπου

της Χορηγού Εταιρείας στην 

αξιολόγηση του Συνεδρίου

VIDEO ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ 

ΑΙΘΟΥΣΑ

Εταιρικό ή προϊοντικό video30 “ 

(παραγωγής της χορηγού 

εταιρείας) στην κύρια 

συνεδριακή αίθουσα στο τέλος 

της συνεδρίας πριν το διάλειμμα 

ή στην αρχή της συνεδρίας μετά 

από διάλειμμα 

3.000€

Προβολή με εταιρικό ή 

προϊοντικό video στην κύρια 

συνεδριακή αίθουσα, (μετά τη 

λήξη συνεδρίας πριν το 

διάλειμμα ή πριν την έναρξη 

μετά από διάλειμμα)

ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΤΟ SITE ΤΗΣ 

ΕΠΕΜΥ (www.epemy.gr) 

Προβολή του χορηγού στη 

σελίδα του Συνεδρίου στο 

επίσημο site της ΕΠΕΜΥ 5.000€

Προβολή εταιρικού  λογοτύπου 

στη σελίδα του συνεδρίου στο 

επίσημο site της Επιστημονικής 

Εταιρείας για ένα έτος

http://www.epemy.gr/


Έκθεση

Προβολή μέσω τοποθέτησης του λογοτύπου στη σελίδα εισόδου του χρήστη στην πλατφόρμα. Το γενικότερο εικαστικό θα
παραχθεί από την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου σύμφωνα με την αισθητική του Συνεδρίου και τα λογότυπα θα
τοποθετηθούν σε προκαθορισμένο σημείο στο footer του εικαστικού.

LOGO 

ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 

Logo στη σελίδα σύνδεσης στη διαδικτυακή πλατφόρμα *

Κόστος: 6.000 €

Οθόνη σύνδεσης 
συνέδρου

*Περιορισμένος αριθμός διαθέσιμων θέσεων



Έκθεση

Προβολή video στη διαδικτυακή πλατφόρμα 

Εταιρικό βίντεο διάρκειας
30΄΄ ή 45΄΄ ή 60’’

Προβολή με εταιρικό ή προϊοντικό video 30‘’ (παραγωγής της χορηγού εταιρείας) στην έναρξη ή λήξη επιλεγμένων sessions
(κατόπιν συνεννόησης με την ΕΕ - βάσει δομής του Τελικού Επιστημονικού Προγράμματος). Το βίντεο θα προβάλλεται μία φορά 
ανά ημέρα

Κόστος 45΄΄: 2.500 €Κόστος 30΄΄: 2.000 € 

Εικαστικό Συνεδρίου 

ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 

Κόστος 60΄΄: 3.000 €



Έκθεση

ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 

Virtual Exhibition || E-booth

Προβολή της χορηγού Εταιρείας μέσω διαδικτυακού περιπτέρου. Δυνατότητα ανάρτησης περιγραφής – εταιρικού προφίλ,
προωθητικού υλικού, εταιρικού video (url link), ορισμός στελεχών του χορηγού για επικοινωνία με επισκέπτες δυνατότητα
συνομιλίας με συμμετέχοντες
Η σειρά εμφάνισης των εταιρειών θα είναι βάσει συνολικού ποσού χορηγίας.

Κόστος: 3.000 €



Έκθεση

ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 

Timeline

Portal Sponsor Image
870x155 pixels

Προβολή e-banner στην κεντρική σελίδα της διαδικτυακής πλατφόρμας*

Προβολή μέσω εταιρικού ή προϊοντικού rotating banner στην κορυφή της διαδικτυακής πλατφόρμας, με δυνατότητα
ανακατεύθυνσης του χρήστη σε σελίδα της επιλογής της χορηγού Εταιρεία ς κατά το κλικάρισμα.
Δυνατότητα συμμετοχής με banner ή με logo (στην περίπτωση προβολής με logo δεν υπάρχει η δυνατότητα ανακατεύθυνσης σε
ιστοσελίδα)

Κόστος για banner: 5.000 €

Κόστος για logo*: 2.000 €

*Στην περίπτωση προβολής με logo, ενδέχεται στο ίδιο banner να προβάλλονται και άλλοι χορηγοί. 
Διατίθεται περιορισμένος αριθμός θέσεων 



Έκθεση

ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 

Οθόνη αναμετάδοσης 

LOGO1 LOGO2 LOGO1 LOGO4 LOGO5

Logo in session’s footer*

Προβολή του λογότυπου της χορηγού Εταιρεία ς στο footer του background των ομιλητών, καθ’ όλη τη διάρκεια του session. Η
αγορά της συγκεκριμένης χορηγίας αφορά το σύνολο των sessions, εκτός δορυφορικών συνεδριών

Κόστος: 3.500 €

*Περιορισμένος αριθμός διαθέσιμων θέσεων



Έκθεση

Session Intro Promo Slide*

ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 

Προβολή προωθητικού slide της χορηγού Εταιρείας για 5΄΄ σε rotation εν ώρα διαλείμματος (μετά τη λήξη συνεδρίας πριν το
διάλειμμα ή πριν την έναρξη μετά από διάλειμμα) και κατόπιν συνεννόησης με την ΟΕ - βάσει δομής του Τελικού Επιστημονικού
Προγράμματος

*Περιορισμένος αριθμός διαθέσιμων slides

Κόστος: 600 €

Προβολή slide (αρχεία jpg ή pdf) 
χορηγού για 5΄΄



Εταιρεία  Οργάνωσης

Φορέας Διοργάνωσης

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ



Χορηγία Περιγραφή Κόστος Προνόμια χορηγού

Δορυφορικό Συμπόσιο* ➢ Διάρκεια: 60 λεπτά
7.000€ 

➢ Αναφορά στο ηλεκτρονικό τελικό 
πρόγραμμα, ως Χορηγός του 
Δορυφορικού Συμποσίου, με 
εταιρικό λογότυπο

➢ Τα Δορυφορικά Συμπόσια θα 
μεταδίδονται ζωντανά στην 
πλατφόρμα προβολής του 
συνεδρίου ενταγμένα κεντρικό 
πρόγραμμα.

Δορυφορική Διάλεξη* ➢ Διάρκεια: 30 λεπτά 5.000€ 

➢ Αναφορά στο ηλεκτρονικό τελικό 
πρόγραμμα, ως Χορηγός της 
Δορυφορικής Διάλεξης

➢ Οι Δορυφορικές Διαλέξεις θα 
μεταδίδονται ζωντανά στην 
πλατφόρμα προβολής του 
συνεδρίου ενταγμένες κεντρικό 
πρόγραμμα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΣΥΜΠΟΣΙΑ - ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 

* Παρατηρήσεις:
✓ Η επιλογή της θεματολογίας, της ημέρας και ώρας των δορυφορικών συνεδριών, καθώς και των ομιλητών αυτών θα 

καθοριστούν κατόπιν συνεργασίας των Χορηγών Εταιρειών με την Οργανωτική – Επιστημονική Επιτροπή του 
Συνεδρίου. 

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

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ) 

Καταχώρηση Τελικό Πρόγραμμα

Εσωτερική Σελίδα 2.000€

2η Σελίδα (εσωτερική εξωφύλλου) 3.500€

Τελευταία σελίδα 2.500€



ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Υπηρεσία Προδιαγραφές Κόστος Οφέλη Χορηγού 

EVENT APPLICATION

➢ Εφαρμογή διαθέσιμη σε όλες 

τις συσκευές (smartphones & 

tablets - iOS και android με 

σύνδεση στο διαδίκτυο.

➢ Μέσω την εφαρμογής 

παρέχονται γενικές 

πληροφορίες για το Συνέδριο, 

επιστημονικό πρόγραμμα, 

ευρετήριο ομιλητών, 

ειδοποιήσεις και ενημερώσεις 

για όλες τις εξελίξεις του 

συνεδρίου

6.000 €

(αποκλειστική 

χορηγία)

Εμφάνιση της  Χορηγού  

Εταιρείας με εταιρικό  λογότυπο 

στην κεντρική σελίδα της 

εφαρμογής και προβολή στην 

αντίστοιχη κατηγορία χορηγίας 

στο Τελικό Πρόγραμμα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Ειδική ηλεκτρονική φόρμα για 

την αξιολόγηση του συνεδρίου.

2.000€

Προβολή εταιρικού λογοτύπου

της Χορηγού Εταιρείας στην 

online αξιολόγηση

ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΤΟ SITE ΤΗΣ 

ΕΠΕΜΥ (www.epemy.gr) 

Προβολή του χορηγού στη 

σελίδα του Συνεδρίου (μόνο για 

επαγγελματίες υγείας) στο 

επίσημο site της ΕΠΕΜΥ

4.000€

Προβολή εταιρικού  λογοτύπου 

για ένα έτος

http://www.epemy.gr/


Έκθεση

Προβολή μέσω τοποθέτησης του λογοτύπου στη σελίδα εισόδου του χρήστη στην πλατφόρμα. Το γενικότερο εικαστικό θα
παραχθεί από την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου σύμφωνα με την αισθητική του Συνεδρίου και τα λογότυπα θα
τοποθετηθούν σε προκαθορισμένο σημείο στο footer του εικαστικού.

LOGO 

ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 

Logo στη σελίδα σύνδεσης στη διαδικτυακή πλατφόρμα *

Κόστος: 4.000 €

Οθόνη σύνδεσης 
συνέδρου

*Περιορισμένος αριθμός διαθέσιμων θέσεων



Έκθεση

Προβολή video στη διαδικτυακή πλατφόρμα 

Εταιρικό βίντεο διάρκειας
30΄΄ή 45΄΄ ή 60΄΄

Προβολή με εταιρικό ή προϊοντικό video 30‘’ (παραγωγής της χορηγού εταιρείας) στην έναρξη ή λήξη επιλεγμένων sessions
(κατόπιν συνεννόησης με την ΕΕ - βάσει δομής του Τελικού Επιστημονικού Προγράμματος). Το βίντεο θα προβάλλεται μία φορά 
ανά ημέρα

Κόστος 45΄΄: 2.000 €Κόστος 30΄΄: 1.500 €

Εικαστικό Συνεδρίου 

ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 

Κόστος 60΄΄: 2.500 €



Έκθεση

ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 

Virtual Exhibition || E-booth

Προβολή της χορηγού Εταιρείας μέσω διαδικτυακού περιπτέρου. Δυνατότητα ανάρτησης περιγραφής – εταιρικού προφίλ,
προωθητικού υλικού, εταιρικού video (url link), ορισμός στελεχών του χορηγού για επικοινωνία με επισκέπτες δυνατότητα
συνομιλίας με συμμετέχοντες
Η σειρά εμφάνισης των εταιρειών θα είναι βάσει συνολικού ποσού χορηγίας.

Κόστος: 2.000 €



Έκθεση

ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 

Timeline

Portal Sponsor Image
870x155 pixels

Προβολή e-banner στην κεντρική σελίδα της διαδικτυακής πλατφόρμας*

Προβολή μέσω εταιρικού ή προιοντικού rotating banner στην κορυφή της διαδικτυακής πλατφόρμας, με δυνατότητα
ανακατεύθυνσης του χρήστη σε σελίδα της επιλογής της χορηγού Εταιρεία ς κατά το κλικάρισμα.
Δυνατότητα συμμετοχής με banner ή με logo (στην περίπτωση προβολής με logo δεν υπάρχει η δυνατότητα ανακατεύθυνσης σε
ιστοσελίδα)

Κόστος για banner: 4.000 €

Κόστος για logo*: 1.600 €

*Στην περίπτωση προβολής με logo, ενδέχεται στο ίδιο banner να προβάλλονται και άλλοι χορηγοί. 
Διατίθεται περιορισμένος αριθμός θέσεων 



Έκθεση

ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 

Οθόνη αναμετάδοσης 

LOGO1 LOGO2 LOGO1 LOGO4 LOGO5

Logo in session’s footer*

Προβολή του λογότυπου της χορηγού Εταιρεία ς στο footer του background των ομιλητών, καθ’ όλη τη διάρκεια του session. Η
αγορά της συγκεκριμένης χορηγίας αφορά το σύνολο των sessions, εκτός δορυφορικών συνεδριών

Κόστος: 2.500 €

*Περιορισμένος αριθμός διαθέσιμων θέσεων



Έκθεση

Session Intro Promo Slide*

ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 

Προβολή προωθητικού slide της χορηγού Εταιρείας για 5’’ σε rotation εν ώρα διαλείμματος (μετά τη λήξη συνεδρίας πριν το
διάλειμμα ή πριν την έναρξη μετά από διάλειμμα) και κατόπιν συνεννόησης με την ΟΕ - βάσει δομής του Τελικού Επιστημονικού
Προγράμματος

*Περιορισμένος αριθμός διαθέσιμων slides

Κόστος: 400 €

Προβολή slide (αρχεία jpg ή pdf) 
χορηγού για 5΄΄



Έκθεση

Ε-posters (αποκλειστική χορηγία)

ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 

Το λογότυπο του χορηγού θα προβάλλεται στο ειδικό περιβάλλον όπου θα προβάλλονται online τα e-posters του συνεδρίου

Κόστος: 2.500€

Προβολή slide (αρχεία jpg ή pdf) 
χορηγού για 5’’

Συγγραφέας – Ίδρυμα Προέλευσης

Συγγραφέας – Ίδρυμα Προέλευσης

Συγγραφέας – Ίδρυμα Προέλευσης

Συγγραφέας – Ίδρυμα Προέλευσης

LOGO



Έκθεση

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 

AFEA S.A. Travel & Congress Services
Professional Congress Organizer
Λυκαβηττού 39-41, 10672 Αθήνα
Tel:+30 2103668852 
Fax: +30 2103643511
email: congressdpt@afea.gr

Member of    

Αγαπητοί συνεργάτες,

Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου σε συνεργασία με την Εταιρεία Διοργάνωσης, AFEA, παρακολουθούν στενά την
πορεία της πανδημίας COVID-19 και συμμορφώνονται πλήρως με όλα τα υγειονομικά μέτρα και κυβερνητικά
πρωτόκολλα.

Όλοι οι κανονισμοί που ενδεχομένως να ισχύουν κατά την περίοδο διεξαγωγής του Συνεδρίου, θα εφαρμοστούν στο
100% προκειμένου να διασφαλιστεί η υγεία και η ασφάλεια όλων μας.

Το εν λόγω χορηγικό πακέτο διαμορφώθηκε με βάση τα ισχύοντα πρωτόκολλα τη στιγμή της συγγραφής του (Ιανουάριος
2022) και για αυτό το λόγο είναι πιθανό να υπάρξουν μελλοντικές αναπροσαρμογές στις υπηρεσίες, για τις οποίες οι
εταιρείες θα ενημερωθούν αντίστοιχα, αν κι εφόσον προκύψουν.

Όλα τα screenshots είναι απολύτως ενδεικτικά και στόχο έχουν την επεξήγηση των χορηγικών τοποθετήσεων. Το
εικαστικό του Συνεδρίου θα καθορίσει το τελικό branding της πλατφόρμας.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Γραμματεία του Συνεδρίου:

mailto:congressdpt@afea.gr


Η είσοδος στις αίθουσες και στον εκθεσιακό χώρο του Συνεδρίου, επιτρέπεται μόνο με την επίδειξη badge και βάσει του
επιτρεπόμενου αριθμού ατόμων μέσα στην αίθουσα. Το ίδιο θα ισχύσει για τις τους υπαλλήλους των φαρμακευτικών
εταιρειών που θα βρίσκονται στα περίπτερά τους. O επιτρεπόμενος αριθμός των ατόμων στα περίπτερα, θα καθοριστεί από
τα υγειονομικά πρωτόκολλα που θα ισχύουν την περίοδο διεξαγωγής του Συνεδρίου.

Έκθεση

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΑΚΥΡΩΣΗΣ

Η επιβεβαίωση όλων των υπόλοιπων χορηγιών θα γίνεται βάσει διαθεσιμότητας και με σειρά προτεραιότητας
Σε όλες τις αναγραφόμενες τιμές ΔΕN συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Η ενοικίαση του Εκθεσιακού Χώρου περιλαμβάνει χάραξη και παροχή 500 KW σε ρεύμα, 1 τραπέζι και 2 καρέκλες (αν κι εφόσον
αυτό θα επιτρέπεται). Για επιπλέον ανάγκες σε ρεύμα, οι εκθέτες θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία του
Συνεδρίου τουλάχιστον 20 ημέρες πριν την έναρξη του Συνεδρίου. Οι Εκθέτες θα πρέπει να φροντίσουν για την επίπλωση και
την διακόσμηση του περιπτέρου τους.

Για ειδικές κατασκευές και χωρίσματα, οι Εκθέτες θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία του Συνεδρίου, καθώς δεν
περιλαμβάνονται στις ανακοινωμένες τιμές.

Οι εκθέτες δεν θα πρέπει να τοποθετούν οποιοδήποτε στοιχείο στα περίπτερά τους, το οποίο βλάπτει ή παρεμποδίζει με
οποιοδήποτε 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.

Η Γραμματεία του Συνεδρίου δε φέρει ευθύνη για το είδος της κατασκευής των γειτονικών Εκθετών, αλλά θα μπορεί να
διαθέτει σχετικές πληροφορίες, εφόσον ζητηθούν.

Η Επιστημονική Εταιρεία, η Εταιρεία Διοργάνωσης και το Συνεδριακό Κέντρο δεν αναλαμβάνει ευθύνη σε περίπτωση απώλειας
ή κλοπής αντικειμένων από τον εκθεσιακό χώρο. Σε περίπτωση ύπαρξης αντικειμένων αξίας στον εκθεσιακό χώρο, οι εκθέτες θα
πρέπει να μεριμνήσουν για τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.

Η αποστολή, τοποθέτηση και απομάκρυνση του banner (roll-up) από το συνεδριακό χώρο αποτελεί ευθύνη της χορηγού  
εταιρείας Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου και η Εταιρεία Διοργάνωσης ΔΕΝ αναλαμβάνει την ευθύνη ανάρτησης και 
απομάκρυνση του μετά το πέρας του συνεδρίου. 

Πριν το Συνέδριο και σύμφωνα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα, που θα ισχύουν την περίοδο διεξαγωγής του Συνεδρίου, θα
αποσταλούν λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με:
• Τις ώρες στησίματος και αποξήλωσης (ενδέχεται να πραγματοποιηθεί με κυλιόμενο ωράριο, προς αποφυγή συγχρωτισμού)
• Τους όρους εισόδου στο συνεδριακό κέντρο για το στήσιμο και την αποξήλωση των περιπτέρων (π.χ πιστοποιητικό

εμβολιασμού, rapid antigen test κλπ)
• Τον αριθμό των ατόμων που μπορούν να στελεχώνουν το stand
• Tη διάθεση προωθητικών φυλλαδίων κλπ

Για όλες τις προτεινόμενες Χορηγικές Δραστηριότητες, μπορούν να διατεθούν δείγματα και φωτογραφίες κατόπιν ζήτησης.
Για υπηρεσίες που αφορούν στο επιστημονικό πρόγραμμα, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η έγκριση από την Οργανωτική /
Επιστημονική Επιτροπή.



Έκθεση

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΑΚΥΡΩΣΗΣ

Όροι Πληρωμής
Για την επιβεβαίωσή και κατοχύρωση της Χορηγίας, το 50% του συνολικού ποσού της χορηγίας θα πρέπει να κατατεθεί με την
επιβεβαίωση και την υπογραφή του συμφωνητικού, στον ακόλουθο λογαριασμό:

ΕUROBANK
IBAN - Account: GR68 0260 2480 0001 0020 0223392 - Όνομα Δικαιούχου: AFEA TRAVEL & TOURISM
Εξόφληση του υπολοίπου 50% θα πρέπει να γίνει μέχρι τις 30 Ιουνίου 2022
• Για οποιαδήποτε ακύρωση συμμετοχής, η οποία θα αποστέλλεται γραπτώς μετά τις 15 Ιουλίου 2022, η καταβληθείσα 

προκαταβολή θα παρακρατείται ως ακυρωτικά συμμετοχής.



Έκθεση

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ) 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΣΥΜΠΟΣΙΑ - ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 

Δορυφορικό Συμπόσιο 9.000,00 €

Παράλληλο Δορυφορικό Σεμινάριο (στην κεντρική αίθουσα) 7.500,00 €

Παράλληλο Δορυφορικό Σεμινάριο (στην παράλληλη αίθουσα) 6.500,00 €

Δορυφορική Διάλεξη (στο κεντρικό πρόγραμμα) 7.000,00 €

Δορυφορική Διάλεξη (ενταγμένη σε θεματική συνεδρία) 6.000,00 €

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ (Έντυπα ή Ηλεκτρονικά, βάσει πρωτοκόλλων) 

Εσωτερική Σελίδα (αριστερή πλευρά) 2.000,00 €

Εσωτερική Σελίδα (δεξιά πλευρά) 2.500,00 €

Σαλόνι 3.500,00 €

Εσωτερική Οπισθόφυλλου 4.000,00 €

Εσωτερική Εξωφύλλου 5.000,00 €

Οπισθόφυλλο 6.000,00 €

ΕΚΘΕΣΗ

Ενοικίαση χώρου 6τμ για τοποθέτηση αράχνης 4.000,00 €

Ενοικίαση χώρου για τοποθέτηση banner 2.000,00 €

Ενοικίαση χώρου 6τμ για τοποθέτηση περιπτέρου δομής 5.000,00 €

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 

Γραμματεία Συνεδρίου (πλάτη / ανά παράθυρο) 5.000,00 €

Γραμματεία Συνεδρίου (ποδιά / ανά παράθυρο) 2.000,00 €

Οθόνη plasma στο χώρο της Γραμματείας 4.000,00 €

Οθόνες plasma – Πρόγραμμα Συνεδρίου 3.000,00 €

Σήμανση στα συνεδριακά banners 2.000,00 €

Γραφείο Εξυπηρέτησης Ομιλητών – Τεχνική Γραμματεία 3.500,00 €

Διάλειμμα καφέ 3.000,00 €

Ειδική Σήμανση 7.000,00 €



Έκθεση

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ)  

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 

Event app 8.000,00 €

E-posters 3.000,00 €

Self Registration 2.500,00 €

Ηλεκτρονική Αξιολόγηση 2.000,00 €

Video στη Συνεδριακή Αίθουσα 3.000,00 €

Προβολή στο site της ΕΠΕΜΥ 5.000,00 €

ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ

Logo στη σελίδα σύνδεσης στη διαδικτυακή πλατφόρμα 6.000,00 €

Προβολή εταιρικού video στη διαδικτυακή πλατφόρμα 30'' 2.000,00 €

Προβολή εταιρικού video στη διαδικτυακή πλατφόρμα 45'' 2.500,00 €

Προβολή εταιρικού video στη διαδικτυακή πλατφόρμα 60'' 3.000,00 €

Virtual Exhibition || E-booth 3.000,00 €

Eταιρικό e-banner στην κεντρική σελίδα της διαδικτυακής  πλατφόρμας (banner) 5.000,00 €

Eταιρικό e-banner στην κεντρική σελίδα της διαδικτυακής  πλατφόρμας (logo) 2.000,00 €

Logo in session’s footer 3.500,00 €

Προβολή Session Intro Promo Slide για 5'' 600,00 €

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΧΟΡΗΓΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΧΟΡΗΓΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Επωνυμία

Υπεύθυνος Επικοινωνίας 

Τηλέφωνο 

Email

ΑΦΜ Εταιρείας 

congressdpt@afea.gr 



Έκθεση

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ) 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΣΥΜΠΟΣΙΑ - ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 

Δορυφορικό Συμπόσιο 7.000,00 €

Δορυφορική Διάλεξη 5.000,00 €

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ (Ηλεκτρονικό, βάσει πρωτοκόλλων) 

Εσωτερική Σελίδα 2.000,00 €

Εσωτερική Εξωφύλλου (2η σελίδα) 3.500,00 €

Οπισθόφυλλο (τελευταία σελίδα) 2.500,00 €

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 

Event app 6.000,00 €

Ηλεκτρονική Αξιολόγηση 2.000,00 €

Προβολή στο site της ΕΠΕΜΥ 4.000,00 €

ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ

Logo στη σελίδα σύνδεσης στη διαδικτυακή πλατφόρμα 4.000,00 €

Προβολή εταιρικού video στη διαδικτυακή πλατφόρμα 30'' 1.500,00 €

Προβολή εταιρικού video στη διαδικτυακή πλατφόρμα 45'' 2.000,00 €

Προβολή εταιρικού video στη διαδικτυακή πλατφόρμα 60'' 2.500,00 €

Virtual Exhibition || E-booth 2.000,00 €

E--banner στην κεντρική σελίδα της διαδικτυακής  πλατφόρμας (banner) 4.000,00 €

E-banner στην κεντρική σελίδα της διαδικτυακής  πλατφόρμας (logo) 1.600,00 €

Logo in session’s footer 2.500,00 €

Προβολή Session Intro Promo Slide για 5'' 400,00 €

E-posters (αποκλειστική χορηγία) 2.500,00 €

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΧΟΡΗΓΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΧΟΡΗΓΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Επωνυμία

Υπεύθυνος Επικοινωνίας 

Τηλέφωνο 

Email

ΑΦΜ Εταιρείας 


