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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΓΟΛΟΓΙΑΣ

Μακρυνίτσας 4 - 6. Αθήνα 115 22
Tηλ: 210 6444174
Fax: 210 6448686
info@algologia.gr
algologia.com

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
ΤΑΜΙΑΣ:
ΜΕΛΗ:

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

Βαγδατλή Κυριακή
Κοκκίνης Κυριάκος
Κολοτούρα Αθηνά
Χρονά Ελένη
Αρναούτογλου Ελένη
Κυριτσά Μαρία
Τσιρογιάννη Αικατερίνη
Πουλοπούλου Σοφία
Βαρβέρη Μαριάνθη
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ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΝΩΛΗΣ
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΤΗΝ EFIC:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Όλες οι εταιρείες που θα συμμετάσχουν στο Συνέδριο με οποιοδήποτε τρόπο
(χορηγία, stand) θα αναφέρονται στο website & στο τελικό πρόγραμμα του Συνεδρίου ως χορηγοί.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Για την καλύτερη συνεργασία μας και την αποφυγή λαθών είναι απαραίτητη η συμπλήρωση του online Εντύπου
Χορηγών (θα σας κοινοποιηθεί το link) ή η αποστολή e-mail.
Για να ισχύσει η χορηγία ή το περίπτερο που έχετε επιλέξει, θα λάβετε online επιβεβαίωση από το γραφείο μας, με
την οποία αποδέχεστε και τους όρους πληρωμής και ακυρώσεων.
Επιπρόσθετα, μπορείτε να μας στείλετε και το δικό σας συμφωνητικό, εφόσον αυτό απαιτείται από τον εσωτερικό
κανονισμό της εταιρείας σας.

ΕΚΘΕΣΗ
Για την επιλογή περιπτέρου, παρακαλούμε υποδείξτε 2 επιλογές με σειρά προτεραιότητας. H ERA διατηρεί το
δικαίωμα, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης των τετραγωνικών της έκθεσης, να προσθέσει επιπλέον τετραγωνικά,
χωρίς αυτό να επηρεάζει τα ήδη υπάρχοντα περίπτερα.

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ - ΦΠΑ

Σε όλες τις τιμές που αναφέρονται στο έντυπο δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 24%.
Τα τιμολόγια εκδίδονται μετά το τέλος του Συνεδρίου.

Πληροφορίες
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Τουρκαντώνη Νατάσα
Ασκληπιού 17, 106 80 Αθήνα
Τηλ.: 210 3634944, Κιν: 6978 998890
E-mail: info@era.gr, ntourkantoni@era.gr
Web Site: www.era.gr

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ | 4.500 €










Διεξαγωγή εταιρικής διάλεξης στην κεντρική αίθουσα σε συνεργασία με την Επιστημονική και Οργανωτική
Επιτροπή του Συνεδρίου.
Η χορηγός εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση της κάλυψης των εξόδων φιλοξενίας (εισιτήρια-μεταφοράδιαμονή-εγγραφή) του ομιλητή και του προεδρείου
Η χορηγός εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση ενημέρωσης των συνέδρων με έντυπο υλικό (πρόσκληση).
Στη χορηγία περιλαμβάνεται η ένθεση της πρόσκλησης στη συνεδριακή τσάντα.
Στη χορηγία περιλαμβάνεται η αίθουσα και ο οπτικοακουστικός εξοπλισμός.
Σε περίπτωση ξένου ομιλητή και μετάφρασης θα υπάρχει επιπλέον επιβάρυνση.
Ο χώρος, ο τόπος και η ώρα της Δορυφορικής Διάλεξης θα καθοριστεί σε συνεννόηση με την Επιστημονική και
Οργανωτική Επιτροπή.
Παράλληλα με τη δορυφορική διάλεξη μπορεί να διεξάγεται άλλη κύρια επιστημονική εκδήλωση.
Συνολική διάρκεια 30 λεπτά.

Οι εταιρείες θα πρέπει να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στο επιστημονικό πρόγραμμα έως

15 Μαρτίου 2022

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΕΝΤΥΠΑ
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΤΕΛΙΚΟΥ |
Περιορισμένος αριθμός σελίδων του Τελικού Προγράμματος θα διατεθεί για διαφημιστικές καταχωρήσεις.
Οπισθόφυλλο
Εσωτερικό Εξώφυλλο
Εσωτερικό Οπισθόφυλλο
Εσωτερική

| 3.000 €
| 2.500 €
| 2.000 €
| 1.500 €

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Οι καταχωρήσεις θα είναι 4χρωμες, αρχείο PDF με 300 DPI ανάλυση. Η διάσταση είναι 17Χ24.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (αποκλειστικότητα)| 3.000 €
Συνοπτικό πρόγραμμα (POCKET PROGRAM) θα δοθεί μαζί με το συνεδριακό υλικό.
Ο χορηγός μπορεί να τοποθετήσει λογότυπο ή καταχώρηση μικρών διαστάσεων στο οπισθόφυλλο.

ΕΝΘΕΤΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ | 1.500 €
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Διαφημιστικό έντυπο του χορηγού θα τοποθετηθεί στις τσάντες των συνέδρων.

ΠΡΟΒΟΛΗ ΧΟΡΗΓΟΥ
ΕΛΑΦΡΥ ΓΕΥΜΑ | 4.000 €
Το λογότυπο του Χορηγού θα τοποθετηθεί στον μπουφέ και στα τραπέζια όπου θα σερβίρεται το ελαφρύ γεύμα.

ΔΕΙΠΝΟ ΟΜΙΛΗΤΩΝ | 6.000 €
Το λογότυπο του χορηγού θα τυπωθεί στην ειδική πρόσκληση που θα διανεμηθεί.
Ο χορηγός μπορεί να τοποθετήσει banner στο χώρο του δείπνου (η κατασκευή του banner θα γίνει από τον χορηγό).

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ |1.000 €
Τοποθέτηση banner χορηγού δίπλα ή πίσω από την Τεχνική Γραμματεία (υποδοχή και παραλαβή παρουσιάσεων των
ομιλητών). Η κατασκευή του banner θα γίνει από τον χορηγό.

WEBSITE | 2.000 €
Λογότυπο ή ηλεκτρονικό banner του χορηγού στην κεντρική ηλεκτρονική σελίδα της Εταιρείας, με λινκ στην ιστοσελίδα
της εταιρείας.

NEWSLETTERS |1.500
Λογότυπο του χορηγού στo κάτω μέρος των ενημερωτικών newsletters που αποστέλλονται στους γιατρούς σε τακτά
διαστήματα.

e-POSTERS |1.000 €
Τοποθέτηση banner χορηγού στον χώρο των e-posters. Η κατασκευή του banner θα γίνει από τον χορηγό.
Εμφάνιση του λογοτύπου του χορηγού στην οθόνη πριν από κάθε παρουσίαση εργασίας.

APPLICATION | 2.500 €
Τοποθέτηση λογοτύπου χορηγού στο κεντρικό banner του application του Συμποσίου που θα χρησιμοποιηθεί για το
πρόγραμμα, ανακοινώσεις, ερωτήσεις στα προεδρεία, κ.λ.π.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ SPOT | 2.000 €
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Προβολή διαφημιστικού βίντεο (διάρκειας έως 30 sec), στην αίθουσα κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων του
επιστημονικού προγράμματος. Η διαφήμιση μπορεί να είναι και ένα αρχείο PDF που θα προβάλλεται για 10-12
sec.

ΕΚΘΕΣΗ
ΠΕΡΙΠΤΕΡO | 3.500 € /6 m2
Η ανωτέρω τιμή συμπεριλαμβάνει: Εκθεσιακό χώρο, παροχή ρεύματος ισχύος έως 500 WATT, νυχτερινή φύλαξη,
συμμετοχή των εκπροσώπων της εταιρείας στα διαλείμματα καφέ, στα γεύματα και στο Κοκτέιλ Υποδοχής.
Η ανωτέρω τιμή δεν συμπεριλαμβάνει τη δομή του περιπτέρου.
Σε περίπτωση που θέλετε προκατασκευασμένο stand θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία του Συνεδρίου
για αναλυτική προσφορά.
Σε περίπτωση που χρειάζεστε παροχή ρεύματος μεγαλύτερης ισχύος, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τη
γραμματεία του Συνεδρίου
Κόστος επιπλέον παροχής 60€ + ΦΠΑ 24% ανά 500 επιπλέον WATT.

BANNER | 1.800 €
Διάθεση χώρου 1,5 τ.μ. για τοποθέτηση banner.
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Προτεραιότητα στην επιλογή Εκθεσιακού Χώρου θα δοθεί στους Μεγάλους Χορηγούς
και στη συνέχεια θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με το χρόνο παραλαβής
του συμπληρωμένου εντύπου συμμετοχής που θα βρείτε στο τέλος αυτού του εντύπου.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΥΝΕΔΡΩΝ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Ειδικευμένοι

200 €

Ειδικευόμενοι

120 €

Νοσηλευτές

50 €

Άνεργοι ιατροί & επαγγελματίες υγείας*

Δωρεάν

*Με επίδειξη δελτίου ανεργίας από τον ΟΑΕΔ
Το δικαίωμα συμμετοχής περιλαμβάνει: παρακολούθηση του επιστημονικού προγράμματος, επίσκεψη στον
εκθεσιακό χώρο, παραλαβή τσάντας και όλου του έντυπου συνεδριακού υλικού, βεβαίωση συμμετοχής,
κονκάρδα, καφέ στα διαλείμματα, συμμετοχή στην εναρκτήρια τελετή και στη δεξίωση υποδοχής.
Οι ανωτέρω τιμές κατά την τιμολόγηση επιβαρύνονται δεν συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24%.

ΔΙΑΜΟΝΗ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ
Εlite Hotel

120 €

Η τιμή αφορά μία διανυκτέρευση με πρωινό και συμπεριλαμβάνει όλους τους νόμιμους φόρους εκτός από
τον φόρο υπέρ του Δημοσίου που είναι πληρωτέος από τον κάθε συμμετέχοντα/πελάτη κατά την αναχώρησή
του από το ξενοδοχείο.
Για να ισχύσει η κράτηση απαιτείται προκαταβολή του 50% του συνολικού κόστους και εξόφληση έως 22
Απριλίου 2022.
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Για κρατήσεις εισιτηρίων παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του Συνεδρίου ERA.
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ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ
Οποιαδήποτε αλλαγή ή ακύρωση πρέπει να αποστέλλεται γραπτώς στην ERA ΕΠΕ .
ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Δεν ακυρώνονται.
ΔΩΜΑΤΙΑ - ΧΟΡΗΓΙΕΣ
Ακυρώσεις έως 12 Μαρτίου 2022, χωρίς ακυρωτικά
Ακυρώσεις από 12 Μαρτίου έως 15 Απριλίου 2022, ακυρωτικά 50%.
Ακυρώσεις μετά τις 15 Απριλίου 2022, ακυρωτικά 100%.

Επιστροφές χρημάτων από ακυρώσεις θα γίνουν μετά το τέλος του Συνεδρίου και εφόσον πληρούνται
οι παραπάνω όροι ακύρωσης.

ΧΟΡΗΓΙΕΣ – ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ
50% του συνολικού ποσού για την
επιβεβαίωση της χορηγίας.
Εξόφληση το αργότερο 60 ημέρες μετά την
έκδοση του τιμολογίου.

 Επιταγή σε διαταγή ERA ΕΠΕ
 Πιστωτική κάρτα
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ΔΙΑΜΟΝΗ
Για την επιβεβαίωση της διαμονής
απαιτείται προκαταβολή 50% του συνολικού
ποσού και εξόφληση έως 22 Απριλίου 2022.

 Τραπεζική κατάθεση
σε διαταγή ERA ΕΠΕ
ALPHA BANK (αναγράφοντας στη
δικαιολογία κατάθεσης την εταιρεία σας και
το συνέδριο)
Αριθμός Λογαριασμού:
014 101 00 2002 044307,
IBAN Code: GR 660140
1010101002002044307
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ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Για την επιβεβαίωση της εγγραφής
απαιτείται πλήρη εξόφληση.

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
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ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ENTYΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΧΟΡΗΓΟΥ
Επωνυμία Εταιρείας_____________________________________________________________________
Υπεύθυνος Επικοινωνίας _________________________________________________________________
Τηλ . _______________________________

Fax ____________________________________________

Κιν.τηλ_____________________________

e-mail__________________________________________

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΝΑ ΜΑΣ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΑΣ,
ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΤΥΠΩΘΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΟΣΤΟΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΑ/ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ

1η επιλογή : Νο
2η επιλογή : Νο
Σύνολο Χορηγίας
Φ.Π.Α.
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Το έντυπο θα πρέπει να συμπληρωθεί και να αποσταλεί στη Γραμματεία του Συνεδρίου:
ERA ΕΠΕ , Aσκληπιού 17, 106 80 Αθήνα, Τηλ.: 210 3634944, Fax: +30 210 3631690, E-mail: ntourkantoni@era.gr
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ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

