Δυνατότητα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ:
Εταιρεία Ρευματολογικών
Νοσημάτων Βορειοδυτικής
Ελλάδας
ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗ:
Ρευματολογική Κλινική,
Τμήμα Ιατρικής, Σχολή
Επιστημών Υγείας,
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Παρασκευή Β. Bούλγαρη
Αλέξανδρος Α. Δρόσος
Ευριπίδης Καλτσονούδης
Θεοδώρα E. Μαρκατσέλη
Τερέζα – Ειρήνη Μεμή
Ναυσικά Γερολυμάτου
Αλίκη Βενετσανοπούλου

Δορυφορική διάλεξη (30')
Η διάθεση των δορυφορικών διαλέξεων θα γίνει µε σειρά προτεραιότητας στα αιτήματα. Συγκεκριμένος αριθμός
θα διατεθεί βάσει προγράµµατος για τη φιλοξενία δορυφορικών διαλέξεων.
Η εκδήλωση αναλαμβάνει την online αναμετάδοση των Δορυφορικών Διαλέξεων µετά από σύμφωνη γνώμη των
χορηγών.
Κόστος: 3.000 €

Διαφημιστική Καταχώρηση
Οι διαφημιστικές καταχωρήσεις θα φιλοξενηθούν στο πρόγραμμα σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή.
Κόστος: 2.000 €

Τοποθέτηση banner (έως και 2 διαστάσεων 1 χ 2)
Δυνατότητα τοποθέτησης banner/αράχνης/σταντ έξω από την αίθουσα.
Κόστος: 2.000 €

Video Spot
Προβολή Video Spot έως 30'' για προβολή στα διαλείµµατα - επιµέλεια εταιρείας χορηγού
Κόστος: 2.000 €

Δείπνο
Αναφορά λογοτύπου εταιρείας στο χώρο διεξαγωγής του Δείπνου.
Η επιλογή του τόπου διεξαγωγής είναι απόφαση της Οργανωτικής Επιτροπής.
Κόστος: 2.500 €

Προβολή λογοτύπου
Οι εταιρείες που συµµετέχουν µε µία από τις παραπάνω µεµονωµένες χορηγίες θα έχουν την προβολή του
εταιρικού λογοτύπου µε τους παρακάτω τρόπους:
• Προβολή στο newsletter ενημερωτικό διαφηµιστικό υλικό
• Προβολή στο κανάλι σύνδεσης για τη live µετάδοση και για την παρακολούθηση σε δεύτερο χρόνο
• Προβολή στην οθόνη µετάδοσης διαδικτυακά
• Προβολή στη λίστα χορηγών στο Τελικό Πρόγραμμα
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Πολιτική Χορηγιών
Παρακαλούνται οι εταιρείες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για οποιαδήποτε από τα ανωτέρω χορηγικά
προνόμια στο Οργανωτικό Συντονιστικό Γραφείο µέχρι 30 Νοεμβρίου 2022.
Σημαντικές Σημειώσεις:
Οι χορηγικοί διακανονισμοί θα γίνουν κατά σειρά προτεραιότητας.
Λογότυπο χορηγών: Η εταιρεία-χορηγός παραχωρεί στη ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ ΑΕ το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει το
εταιρικό της λογότυπο για εμπορικούς και προωθητικούς σκοπούς που έχουν καθορισθεί στο συμφωνηθέν
χορηγικό συμβόλαιο και σχετίζονται µε την ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ ΑΕ. Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ ΑΕ και η εταιρεία-χορηγός
συμφωνούν µμεταξύ τους ότι ο καθένας από αυτούς δεν θα αποκαλύψει εμπιστευτικές πληροφορίες σε
οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, εταιρεία ή οργανισμό για οποιοδήποτε θέμα που δεν σχετίζεται µε την
παρούσα συμφωνία χωρίς την πρότερη συγκατάθεση του άλλου µέρους. Αυτή η ρήτρα θα εξακολουθήσει
να ισχύει µετά τη λήξη της παρούσας συμφωνίας.
Επιβεβαίωση & Συμβόλαια - Όροι Πληρωμής
Όλες οι χορηγικές δραστηριότητες επιβαρύνονται µε 24% ΦΠΑ.
Με την ανάληψη της χορηγικής δραστηριότητας θα υπογραφεί συµφωνητικό χορηγίας. Με την ανάληψη
της χορηγικής δραστηριότητας η χορηγός εταιρεία θα πρέπει να καταβάλει προκαταβολή ύψους 50% του
συνολικού κόστους χορηγίας. Η εξόφληση µπορεί να γίνει σε 45 µέρες από την έκδοση των αντίστοιχων
παραστατικών. Τα παραστατικά θα εκδοθούν και θα αποσταλούν µετά το πέρας των εργασιών του
συνεδρίου
Γενικές Αρχές Λειτουργίας του Συνεδρίου
Το συνέδριο θα πραγµατοποιηθεί µε υβριδικό τρόπο δηλαδή θα υπάρχει φυσική παρουσία
προκαθορισµένου αριθµού συνέδρων στο χώρο, µε όλους του υγειονοµικούς κανόνες που περιγράφονται
στο υγειονοµικό πρωτόκολλο διοργάνωσης συνεδρίων αλλά και ταυτόχρονη µετάδοση (livestreaming).

ΟΡΓΑΝΩΣΗ:
Εταιρεία Ρευματολογικών
Νοσημάτων
Βορειοδυτικής Ελλάδας

Οργανωτικό - Συντονιστικό Γραφείο/Γραμματεία:
Συνεδριακή A.E./Conferre S.A.: “The art of Bringing People Together” Λεωφ.
Σταύρου Νιάρχου, Θέση Μάρες 455 00 Ιωάννινα, Τηλ: +30 26510 68610,Fax: +30
26510 68611, E-mail: info@conferre.gr, Website: www.conferre.gr

