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Προτάσεις Χορηγίας 

3Ο Συνέδριο ΕΕΠΑΔΕ 
«Παρακλίνιος Διαγνωστικός Έλεγχος  

Εφαρμογή & Κλινική Χρήση  

για Ταχεία Διάγνωση και Βέλτιστα Αποτελέσματα» 

Αθήνα, 11-12 Οκτωβρίου 2020 
Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ – Αμφιθέατρο 

 

Λόγω της πρωτοφανούς συγκυρίας της πανδημίας της COVID 19 και των υγειονομικών 

πρωτοκόλλων για τη διεξαγωγή συνεδρίων, τα οποία ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο 

Τουρισμού στις 3/7/2020, το 3o ΕΕΠΑΔΕ θα διεξαχθεί με υβριδικό τρόπο, ήτοι θα υπάρχει 

τόσο φυσική παρουσία προκαθορισμένου αριθμού συνέδρων στο χώρο αλλά και 

ταυτόχρονη διαδικτυακή μετάδοση (live streaming) για τους λοιπούς εγγεγραμμένους 

συνέδρους 

 

 

 Το κόστος εγγραφής των ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ  είναι 20,00€. 

Περιλαμβάνει:  

Παρακολούθηση του επιστημονικού προγράμματος   
Συνεδριακό υλικό   
Πιστοποιητικό Παρακολούθησης  
 

 Το κόστος εγγραφής των ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ  στα Κλινικά Φροντιστήρια 

είναι 15,00€  

Περιλαμβάνει :  

Παρακολούθηση του Φροντιστηρίου,   
Πιστοποιητικό Παρακολούθησης  
 

 Η συμμετοχή των σπουδαστών και των φοιτητών 

είναι ΔΩΡΕΑΝ.   

➢ Στο ανωτέρω κόστος εγγραφής δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%  

➢ Η εγγραφή και η χορήγηση καρτέλας (badge) συνέδρου καθώς και ο κωδικός online 

παρακολούθησης και η απονομή πιστοποιητικού γίνεται ηλεκτρονικά 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ 

http://www.poctesting.gr/
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ΜΕΝΟΝΩΜΕΝΕΣ ΧΟΡΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 

 

Διοργάνωση Δορυφορικού Συμποσίου (χρονικής διάρκειας 60’) σε συνεργασία με την 

Επιστημονική και Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου. Η χορηγός εταιρεία αναλαμβάνει 

την υποχρέωση της κάλυψης των εξόδων φιλοξενίας (μεταφορά-διαμονή-εγγραφή) των 

ομιλητών και του προεδρείου. 

Οφέλη Χορηγού Εταιρείας: 

▪ Αναφορά του χορηγού στο Τελικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου 

▪ Ένθεση της πρόσκλησης του Δορυφορικού Συμποσίου στη συνεδριακή τσάντα 

 

Κόστος: €2.500,00 

 

 

Διοργάνωση Δορυφορικής Διάλεξης (χρονικής διάρκειας 30’) σε συνεργασία με την 

Επιστημονική και Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου. Η χορηγός εταιρεία αναλαμβάνει 

την υποχρέωση της κάλυψης των εξόδων φιλοξενίας (μεταφορά-διαμονή-εγγραφή) των 

ομιλητών και του προεδρείου. 

Οφέλη Χορηγού Εταιρείας: 

▪ Αναφορά του χορηγού στο Τελικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου 

▪ Ένθεση της πρόσκλησης της Δορυφορικής Διάλεξης στη συνεδριακή τσάντα 

 

Κόστος: €1.500,00 

 

 

Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε να προβληθείτε με καταχώρηση στο πρόγραμμα του 

συνεδρίου σας παραθέτουμε το κόστος χορηγίας: 

 

 

 

 

 

 

 

(το πρόγραμμα του συνεδρίου θα αποσταλεί και/ή ηλεκτρονικά στους συνέδρους) 

 

 

 

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ 

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ 

ΠΡΟΒΟΛΗ  ΣΤΟ  ΕΝΤΥΠΟ  ΤΟΥ  ΤΕΛΙΚΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Οπισθόφυλλο 1.100 € 

1η Δεξιά 1.000 € 

Εσωτερική Οπισθόφυλλου 900 € 

Εσωτερική Εξωφύλλου 900 € 

Εσωτερική σελίδα 800 € 

Σαλόνι 1.100 € 

http://www.poctesting.gr/
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ  ΧΩΡΟΥ 

 

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα λειτουργεί  Έκθεση την οποία θα μπορούν να 

επισκέπτονται οι Σύνεδροι. 

*Η αποξήλωση των περιπτέρων θα γίνει μετά τη λήξη του επιστημονικού προγράμματος. 

Οφέλη Χορηγού Εταιρείας: 

▪ Αναφορά του Χορηγού στο Τελικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου 

▪ Διάθεση χώρου 6 τ.μ. για την τοποθέτηση περιπτέρου ή αράχνης 

 

Κόστος ενοικίασης εκθεσιακού χώρου 6 τ.μ. μη κατασκευασμένο: €2.600 

 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΟΥ BANNER 

 

Προβολή της Χορηγού εταιρείας με τοποθέτηση φωτιζόμενου banner στην είσοδο της 

αίθουσας ή κοντά στη Γραμματεία. 

Οφέλη Χορηγού Εταιρείας: 

▪ Αναφορά του Χορηγού στο Τελικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου 

▪ Διάθεση χώρου 1 τ.μ. για την τοποθέτηση του φωτιζόμενου banner 

Κόστος χορηγίας: €2.000 

 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ BANNER 

 

Προβολή της Χορηγού εταιρείας με τοποθέτηση banner στην είσοδο της αίθουσας ή κοντά 

στη Γραμματεία. 

Οφέλη Χορηγού Εταιρείας: 

▪ Αναφορά του Χορηγού στο Τελικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου 

▪ Διάθεση χώρου 1 τ.μ. για την τοποθέτηση του banner 

Κόστος χορηγίας: €1.000 

 

 

Προβολή της Χορηγού εταιρείας ή προϊόντος σε οθόνη plasma στον εκθεσιακό χώρο κοντά 
στη γραμματεία. 
Οφέλη Χορηγού Εταιρείας: 
▪ Αναφορά του Χορηγού στο Τελικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου  
 Κόστος χορηγίας: €1.500  

 

Ένθεση εντύπου στις  συνεδριακές τσάντες 

Κόστος χορηγίας: €600,00 

ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΕ ΟΘΟΝΗ PLASMA 

ΕΝΘΕΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΕΣ ΤΣΑΝΤΕΣ 

http://www.poctesting.gr/
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Προβολή της Χορηγού εταιρείας με τοποθέτηση του λογοτύπου κατά την διάρκεια του 

διαλείμματος καφέ στον χώρο παράθεσής του. 

Οφέλη Χορηγού Εταιρείας: 

▪ Αναφορά του Χορηγού στο Τελικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου 

 

Κόστος χορηγίας: €1.100 

 

Τα παραπάνω χορηγικά πακέτα υπόκεινται σε 24% Φ.Π.Α. 

 

 

ΧΟΡΗΓΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 

(αποκλειστική χορηγία μίας εταιρίας) - Ζωντανή μετάδοση του συνεδρίου, 

αποθήκευση των video σε διαδικτυακό κανάλι.  

➢ Προβολή της χορηγού εταιρίας με διαφημιστικά ηλεκτρονικά banners τα 
οποία θα εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της μετάδοσης του συνεδρίου και 
αναφέρουν την χορηγό εταιρία της υπηρεσίας streaming 

➢ Link που οδηγεί στην ιστοσελίδα της εταιρίας χορηγού 
Κόστος χορηγίας: €2.500 

Λογότυπο της κάθε χορηγού εταιρίας τα υπηρεσίας στα ενημερωτικά newsletters 
για το συνέδριο τα οποία θα αποστέλλονται μηνιαίως 
Αντισταθμιστικά οφέλη:  

➢ Αναφορά χορηγού στις ευχαριστίες 
Κόστος χορηγίας: €1.000 

 

Προσωποποιημένη εφαρμογή 

Κάθε σύνεδρος λαμβάνει το δικό του  προσωπικό Link για να έχει πρόσβαση στο 

προσωποποιημένο για αυτόν Web App 

➢ Αναφορά χορηγού στο app’ screen banner 
Κόστος χορηγίας: €1.000 

Τα παραπάνω χορηγικά πακέτα υπόκεινται σε 24% Φ.Π.Α. 

 

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ  

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ LIVE STREAMING 

NEWSLETTER 

PERSONNAL WEB APP 

http://www.poctesting.gr/
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 

▪ Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 11 Οκτωβρίου 2020 – 12 Οκτωβρίου 2020. 

▪ Τόπος: Αμφιθέατρο – Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ  / Λεωφ. Βας. Σοφίας 127, Αθήνα  

▪ Γλώσσα Συνεδρίου: Η 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. Λόγω των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την 

πρόληψη εξάπλωσης του νέου κορονοϊού, τόσο η χορήγηση καρτέλας (badge)  όσο και η 

απονομή των πιστοποιητικών θα γίνεται ηλεκτρονικά. 

Η είσοδος των συνέδρων στην αίθουσα ελέγχεται με ηλεκτρονική σάρωση της κάρτας 

συνέδρου. 

Με τον τρόπο αυτό θα γίνεται καταμέτρηση των ωρών παρακολούθησης κάθε συνέδρου και 

με τη συμπλήρωση του 60% των συνολικών ωρών του προγράμματος θα δίνεται το 

πιστοποιητικό παρακολούθησης (ηλεκτρονικά), σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΕΟΦ για τη 

διοργάνωση συνεδρίων. 

 

Γενικές Πληροφορίες 

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 2,0 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. 

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. 

 

 

ΕΚΘΕΣΗ 

http://www.poctesting.gr/
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  

 

 
Ασκληπιού 26-28, 10680, Αθήνα 

Τηλ.:+30 2155511781 
Email: info@eventure.gr 

www.eventure.gr 

 

http://www.poctesting.gr/
mailto:info@eventure.gr
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