ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Αγαπητοί φίλοι & φίλες,
Η Επιστημονική Εταιρεία Εσωτερικής Παθολογίας και Κλινικής Ηπατολογίας ανακοινώνει τη
διοργάνωση του 2ου Συνεδρίου Κλινικής Ηπατολογίας και σας προσκαλεί στις 28-30 Σεπτεμβρίου
2018.
Η Κλινική Ηπατολογία έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον πολλών συναδέλφων γιατί η διάγνωση και η
θεραπεία των ηπατικών παθήσεων (ιογενείς ηπατίτιδες, αυτοάνοσα, χολοστατικά, μεταβολικά
νοσήματα, κίρρωση) και των επιπλοκών τους (πυλαία υπέρταση, ηπατική ανεπάρκεια,
ηπατοκυτταρικός καρκίνος) έχουν βελτιωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια.
Το επιστημονικό πρόγραμμα του Συνεδρίου αποτέλεσε, επί μακρό χρονικό διάστημα, το κύριο
μέλημα της Οργανωτικής Επιτροπής. Η θεματολογία συμπεριλαμβάνει ερευνητικό βήμα,
στρογγυλά τραπέζια, διαλέξεις και παρουσιάσεις περιστατικών με ιδιαίτερο διαγνωστικό ή/και
θεραπευτικό μήνυμα.
Ο στόχος ήταν το Πρόγραμμα να γίνει όσο το δυνατόν επιμορφωτικότερο για τους Έλληνες
Ηπατολόγους, ελκυστικό και εκπαιδευτικό για τους νέους συναδέλφους και ανοιχτό, με πνεύμα
συνεργασίας, προς τους συναδέλφους άλλων ειδικοτήτων που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στα
ηπατικά νοσήματα. Είναι, πλέον, παγιωμένη πεποίθηση της διεθνούς ιατρικής κοινότητας, ότι η
συνεργασία μεταξύ των ειδικοτήτων πρέπει να ενθαρρυνθεί και να οργανωθεί πάνω σε κοινές
πρακτικές, που θα έχουν σαν αποτέλεσμα την καλύτερη παροχή υπηρεσιών στους ασθενείς.
Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
Σπυρίδων Π. Ντουράκης
Καθηγητής Παθολογίας
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ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ντουράκης Σπυρίδων
Αλεξοπούλου Αλεξάνδρα
Βασίλιεβα Λαρίσα
Γιαννούλης Γρηγόριος
Ελευσινιώτης Ιωάννης
Κετίκογλου Ιωάννης
Κουντουράς Δημήτριος
Κουτσουνάς Σωτήριος
Μαυρογιάννης Χρήστος
Παπαδημητρόπουλος Βασίλειος
Σεβαστιανός Βασίλειος
Χατζής Γρηγόριος

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Βαφειάδη-Ζουμπούλη Ειρήνη
Τσαντούλας Δημήτριος
Μάνεσης Εμμανουήλ
Χατζηγιάννης Στέφανος

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Βασιλόπουλος Δημήτριος
Βλαχογιαννάκος Ιωάννης
Κοσκίνας Ιωάννης
Μανωλακόπουλος Σπήλιος
Ντόϊτς Μέλανι
Παπαθεοδωρίδης Γεώργιος
Παπανικολάου Ιωάννης
Τασσόπουλος Νικόλαος
Χατζάκης Άγγελος
Χατζηγιάννη Αιμιλία
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ημερομηνίες & τόπος διεξαγωγής του Συνεδρίου
Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί από τις 28 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2018, στο Ξενοδοχείο Royal
Olympic στην Αθήνα.

Μοριοδότηση
Στους εγγεγραμμένους συνέδρους που θα παρακολουθήσουν το «2ο Συνέδριο Κλινικής
Ηπατολογίας» θα χορηγηθούν μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης από τον Πανελλήνιο
Ιατρικό Σύλλογο, σύμφωνα με τα κριτήρια της EEACMA-UEMS.

4

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Προεγγραφές έως
20/08/2018

Από 21/08/2018
& επί τόπου εγγραφή

Ειδικευμένοι Ιατροί

120€

140€

Ειδικευόμενοι

50€

70€

Δωρεάν

20€

Κατηγορία
Εγγραφής

Νοσηλευτές

Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%

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

5

ΧΟΡΗΓΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ

Κόστος : 4.000 €

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 Συνεδρίου

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Κόστος : 1.000 €

Το λογότυπο της χορηγού εταιρείας ή του προϊόντος θα εμφανίζεται στην πίσω σελίδα του
προγράμματος, με την σύμφωνη γνώμη της Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής
Προβλεπόμενη ποσότητα:

INTERNET CORNER

400 τεμ.

Κόστος : 2.000 €

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

Αποκλειστικότητα χορηγίας
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
Προβολή του λογοτύπου της Χορηγού Εταιρείας στην επίσημη ιστοσελίδα του Συνεδρίου
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ΟΘΟΝΗ ΠΛΑΣΜΑ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Κόστος : 1.500 €

1 Οθόνη 42’’ σε επιδαπέδια βάση, η οποία θα προβάλλει σε ηλεκτρονική μορφή του Πρόγραμμα
του Συνεδρίου.
Οφέλη Χορηγού:
✓
✓
✓
✓

Προβολή εταιρικού λογοτύπου στην οθόνη σε εναλλαγή με την προβολή του
προγράμματος
Προβολή του λογοτύπου της Χορηγού Εταιρείας, στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου
Αναφορά στο banner των χορηγών
Αναφορά στο Τελικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου

DVD ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Κόστος: 1.500€

Προβλεπόμενη ποσότητα 400 τεμάχια, τα οποία θα δίνονται σε όλους τους Συνέδρους είτε στον
φάκελο του Συνεδρίου ή στο περίπτερο της Χορηγού Εταιρείας.
Οφέλη Χορηγού:
✓
✓
✓
✓

Αναφορά στο Τελικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου ως «Χορηγός»
Προβολή του λογοτύπου της χορηγού εταιρείας στην επίσημη ιστοσελίδα του Συνεδρίου
Δυνατότητα εκτύπωσης λογότυπου στο εξώφυλλο του DVD με το όνομα της εταιρείας.
Παράδοση DVD από το περίπτερο της εταιρείας, εφόσον το επιθυμεί

ΕΝΘΕΣΗ

Κόστος: 500€

Υπάρχει η δυνατότητα ένθεσης διαφημιστικού υλικού ή εντύπου στην Τσάντα του Συνεδρίου,
προβλεπόμενη ποσότητα 400 τεμάχια.
Οφέλη Χορηγού:
✓
✓

Αναφορά στο Τελικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου ως «Χορηγός»
Προβολή του λογοτύπου της Χορηγού Εταιρείας στην επίσημη ιστοσελίδα του Συνεδρίου

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ

ΤΕΛΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ

1.000€

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟΥ

850€

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ

850€

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

700€
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ΠΡΟΒΟΛΗ ΧΟΡΗΓΟΥ ΣΤΟ QR CODE ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Κόστος: 1.000€
Προβολή της χορηγού εταιρείας στο QR Code που εμφανίζει το επιστημονικό πρόγραμμα.
Οφέλη Χορηγού:
✓
✓
✓

Το λογότυπο του χορηγού και το QR Code με το Πρόγραμμα θα εκτυπωθούν σε κάρτα
που θα διανεμηθεί στους σύνεδρους
Aναφορά του χορηγού στο Επιστημονικό πρόγραμμα της Διημερίδας
Προβολή του λογοτύπου της Χορηγού Εταιρείας στην επίσημη ιστοσελίδα της Διημερίδας

BANNER ΧΟΡΗΓΟΥ

Κόστος: 800€

Σε χώρο 2μ. x 2 μ. μπορείτε να τοποθετήσετε 1-2 banners με λογότυπα προϊόντος ή Εταιρείας.
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ΕΚΘΕΤΕΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
Κατά την διάρκεια του Συνεδρίου, θα λειτουργεί Έκθεση με Φαρμακευτικά προϊόντα και Ιατρικό
εξοπλισμό, στο ίδιο επίπεδο με την αίθουσα συνεδριάσεων.
Κόστος ενοικίασης εκθεσιακού χώρου 1.500€.
Το κόστος ενοικίασης αφορά ίχνος επί εδάφους συνολικής επιφάνειας 6 τετραγωνικών μέτρων
Οι εταιρείες που επιθυμούν δομημένο περίπτερο, ειδική κατασκευή και επίπλωση μπορούν να
απευθύνονται στη Εταιρεία Οργάνωσης
Οφέλη εκθέτριας εταιρείας:
✓
✓
✓

Αναφορά στο Banner των εταιρειών
Αναφορά στο Τελικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου ως «Εκθέτης»
Προβολή του λογοτύπου της χορηγού εταιρείας στην επίσημη ιστοσελίδα του Συνεδρίου

Διευκρινίσεις
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 η συνολική προς το
Συνέδριο προσφορά του Εκθέτη. Παρακαλούμε πολύ να δηλώσετε τις επιλογές σας στη φόρμα
συμμετοχής και να την αποστείλετε στο clinicalhepatology@frei.gr
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 απώλεια τους. Η Οργανωτική Επιτροπή και η διοργανώτρια Εταιρεία FREI
S.A. δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για την φύλαξη και παροχή οποιασδήποτε ασφάλισης των
εκθεμάτων ή και των εκθετών ή ζημιών που αυτοί μπορούν να προξενήσουν στο χώρο της
Έκθεσης.
Στις ανωτέρων τιμές δεν εμπεριέχεται ΦΠΑ 24%.
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ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Σε απάντηση του δικού σας αιτήματος με τις χορηγίες που επιθυμεί η Εταιρεία σας να αναλάβει, θα
σας αποσταλεί ιδιωτικό συμφωνητικό προς υπογραφή και καταβολή των απαιτούμενων
προκαταβολών. Η εξόφληση των υπολοίπων πρέπει να γίνει μέσα στις προκαθορισμένες
ημερομηνίες.
Το κόστος για τις χορηγίες και της ενοικίασης εκθεσιακού χώρου επιβαρύνεται με ΦΠΑ 24%.
Όλες οι κρατήσεις, επιβεβαιώσεις ή ακυρώσεις θα πρέπει να αποστέλλονται εγγράφως.
Για να ισχύσουν οι κρατήσεις εκθεσιακού χώρου, καθώς και κάθε άλλης μορφής χορηγίας
χρειάζεται προκαταβολή 50%, η οποία θα πρέπει να καταβληθεί με την επιβεβαίωση της
ζητούμενης χορηγίας. Η εξόφληση του συνολικού ποσού θα πρέπει να έχει γίνει μέχρι τις 31
Ιουλίου 2018.
Για τη χορηγία Δορυφορικής Διάλεξης, το κόστος θα πρέπει να καταβληθεί εξ’ ολοκλήρου με
την επιβεβαίωση της χορηγίας.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

FREI S.A.
Παπαρρηγοπούλου 3, 105 61 Αθήνα,
Τηλ: 210 3215600, Fax: 210 3219296
Email: sponsors@frei.gr , rhino@frei.gr
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ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΠΛΑΝΟ
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Επωνυμία Εταιρείας _________________________________

Επάγγελμα______________________________________________________

ΑΦΜ ______________________________________________

ΔΟΥ____________________________________________________________

Υπεύθυνος _________________________________________

Θέση στην εταιρεία______________________________________________

Δ/νση_______________________________________________

Περιοχή ________________________________________________________

Τ.Κ_______________

Τηλ _____________________________ Fax_________________________ Email _____________________________

Η εταιρεία μας επιθυμεί να συμμετάσχει στο 2ο Συνέδριο Κλινικής Ηπατολογίας με τις κάτωθι ενέργειες:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΚΟΣΤΟΣ

√

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ

DVD ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΕΝΘΕΣΗ

INTERNET CORNER

ΠΡΟΒΟΛΗ ΧΟΡΗΓΟΥ ΣΤΟ QR CODE ΤΟΥ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΟΘΟΝΗ ΠΛΑΣΜΑ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

BANNER ΧΟΡΗΓΟΥ

ΚΟΣΤΟΣ

√

ΚΟΣΤΟΣ

√

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΘΕΣΗ

ΚΟΣΤΟΣ

√

ΘΕΣΗ

ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
- Ενοικίαση εκθεσιακού χώρου, 6 τμ = (+ ΦΠΑ)

Προτίμηση 1η ____________ 2η ___________

Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ 24%
Υπογραφή _______________________________
Ημερομηνία_____________________________

* Παρακαλούμε όπως αποστείλετε την Αίτηση συμπληρωμένη στο fax: 210 3219296 ή στο email:
clinicalhepatology@frei.gr
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