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Πανελλήνιο
Συνέδριο
Γαστρεντερολογίας
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Διοικητικό Συμβούλιο Ελληνικής Γαστρεντερολογικής Εταιρείας
Πρόεδρος:
Α’ Αντιπρόεδρος:
Β’ Αντιπρόεδρος:
Γεν. Γραμματέας:
Ειδικός Γραμματέας
Ταμίας:
Μέλη:

Τριανταφύλλου Κωνσταντίνος
Βλαχογιαννάκος Ιωάννης
Κωνσταντίνος Θωμόπουλος
Αποστολόπουλος Περικλής
Κωφοκώτσιος Αλέξανδρος
Πρωτοπαπάς Ανδρέας
Μελά Μαρία
Οικονόμου Μιχαήλ
Σαμωνάκης Δημήτριος

Οργανωτική Επιτροπή
Πρόεδρος:
Α’ Αντιπρόεδροι:
Β’ Αντιπρόεδροι:
Γεν. Γραμματέας:
Ειδικός Γραμματέας
Ταμίας:
Μέλη:

Ν. Βιάζης
Γ. Μάντζαρης, K. Τριανταφύλλου
Γ. Παπαθεοδωρίδης, Ι. Βλαχογιαννάκος
Γ. Καραμανώλης
Π. Αποστολόπουλος
Α. Πρωτοπαππάς
Κ. Θωμόπουλος
Κ. Μιμίδης
Α. Κωφοκότσιος
Μ. Οικονόμου
Σπ. Μανωλακόπουλος Δ. Σαμωνάκης
Μ. Μελά

Επιστημονική Επιτροπή
Ε. Ακριβιάδης
Μ. Γαζούλη
Ο. Γιουλεμέ
Α. Θεοδωροπούλου
Δ. Καραγιάννης
Γ. Μπάμιας
Πρόεδρος Επιτροπής Εκπαίδευσης:
Πρόεδρος Επιτροπής Έρευνας:
Πρόεδρος Ενδοσκοπικού Τμήματος:
Πρόεδρος Τμήματος Παγκρέατος – Χοληφόρων:
Πρόεδρος Τμήματος Παχέος Εντέρου – Πρωκτού:
Πρόεδρος Ογκολογικού Τμήματος:
Πρόεδρος Δοκίμων Μελών:

Ι. Παπακωνσταντίνου
Κ. Παρασκευά
Γ. Πασπάτης
Κ. Σουφλέρης
Γ. Στεφανίδης
Μ. Τζουβαλά
Σ. Μιχόπουλος
Δ. Χριστοδούλου
Ι. Παπανικολάου
Ι. Κατσογριδάκης
Δ. Νάστου
Ι. Καραϊτιανός
Γ. Καραμπέκος

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

Ελληνική Γαστρεντερολογική Εταιρεία

Λ. Δημοκρατίας 67, 15451 Ν. Ψυχικό, Αθήνα Τ. 210 6727531 / F. 210 6727535
Εmail: hsg@hol.gr / Website: www.hsg.gr

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Focus on Health ΕΠΕ

Ιωάννου Γενναδίου 16, 11521 Αθήνα
Τηλ.: (+30) 210-7223046, (+30) 214-6871980
Fax: (+30) 210-7223220, Email: info@focusonhealth.gr/ events@focusonhealth.gr
Website: www.focusonhealth.gr/ www.fohevents.gr
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3-6 Δεκεμβρίου
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
Αγαπητές και Αγαπητοί,
Με μεγάλη χαρά θα ήθελα να σας προσκαλέσω να συμμετάσχετε στο 40ο Πανελλήνιο Συνέδριο
Γαστρεντερολογίας που θα πραγματοποιηθεί υβριδικά στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών με παράλληλη διαδικτυακή μετάδοση από τις 3 έως τις 6 Δεκεμβρίου 2020.
Το Πανελλήνιο Συνέδριο αποτελεί την κορυφαία εκδήλωση της Ελληνικής Γαστρεντερολογικής Εταιρείας,
γι’ αυτό και θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα το ΔΣ για την τιμή που μου έκανε να μου αναθέσει τη
διοργάνωση του.
Παρότι η πραγματοποίηση του 40ου συνεδρίου συμπίπτει χρονικά με την αρχή μιας νέας δεκαετίας, η
οποία ελπίζαμε ότι θα άφηνε πίσω της την πολυετή οικονομική κρίση που όλοι βιώσαμε, η νέα πραγματικότητα με την πανδημία του COVID-19, έφερε επιπρόσθετες δυσκολίες τόσο για τη χώρα μας
γενικότερα, όσο και για τη διοργάνωση του συνεδρίου της Ελληνικής Γαστρεντερολογικής Εταιρείας.
Οι αρχικοί μας σχεδιασμοί έχουν εντελώς ανατραπεί για λόγους που πολύ καλά γνωρίζετε και βιώνετε
όλοι. Παρά τις αντίξοες και αβέβαιες συνθήκες, η επιθυμία μας είναι το συνέδριο να πραγματοποιηθεί, με όποιο τρόπο η Πολιτεία το επιτρέψει. Στην παρούσα φάση υιοθετήθηκε η προτεινόμενη από
τις αρχές υβριδική δομή των συνεδρίων με φυσική παρουσία 50 ατόμων και παράλληλη διαδικτυακή
μετάδοση.
Το πρόγραμμα αναγκαστικά αναθεωρήθηκε προκειμένου να συμμορφωθούμε με τα παραπάνω και
περιλαμβάνει διαλέξεις, στρογγυλά τραπέζια, συζήτηση κλινικών περιπτώσεων, video cases με ενδιαφέρουσες ενδοσκοπικές πράξεις, παρουσίαση καινούριων κατευθυντήριων οδηγιών, νοσηλευτικό,
χειρουργικό και διαιτολόγιο σεμινάριο με θέματα που απασχολούν το σύγχρονο γαστρεντερολόγο, το
μετεκπαιδευτικό σεμινάριο της επιτροπής εκπαίδευσης της ΕΓΕ, προφορικές ανακοινώσεις και τέλος,
δορυφορικές διαλέξεις και στρογγυλά τραπέζια.
Με την ελπίδα ότι δεν θα υπάρξουν άλλες ανατροπές και με τη βεβαιότητα ότι θα είστε κοντά μας
στην προσπάθεια που κάνουμε, εύχομαι να ξεπεράσουμε γρήγορα όλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε και να έρθουν καλύτερες μέρες για όλους μας.
Με φιλικούς χαιρετισμούς,

Νικόλαος Βιάζης
Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής
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ΧΟΡΗΓΙΚΆ ΠΑΚΈΤΑ
ΓΙΑ ΣΥΝΈΔΡΙΟ ΥΒΡΙΔΙΚΟΎ ΤΎΠΟΥ
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Πανελλήνιο
Συνέδριο
Γαστρεντερολογίας
ΧΟΡΗΓΙΚΆ ΠΑΚΈΤΑ ΥΒΡΙΔΙΚΟΎ ΤΎΠΟΥ
ΤΟΥ 40ου ΠΑΝΕΛΛΉΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΊΟΥ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΊΑΣ
Κατηγορία

Συνολικό Ποσό Χορηγίας

Πλατινένιος Χορηγός

24.000€

Χρυσός Χορηγός

20.000€

Αργυρός Χορηγός

15.000€

Χορηγός

9.000€

Περιγραφή Χορηγίας

Πλατινένια

Χρυσή

Αργυρή

Απλή

Εταιρικό λογότυπο στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου
Εταιρικό λογότυπο στα banner σήμανσης του Συνεδρίου
Εταιρικό Λογότυπο στο τελικό πρόγραμμα του Συνεδρίου στην ενότητα
των ευχαριστιών
Ολοσέλιδη εσωτερική καταχώριση στο ηλεκτρονικό Τελικό Πρόγραμμα
του Συνεδρίου
Ολοσέλιδη εσωτερική καταχώριση στο ηλεκτρονικό Βιβλίο Περιλήψεων
του Συνεδρίου
Χορηγία με προβολή εταιρικού λογοτύπου σε 2 Video Cases
Χορηγία με προβολή εταιρικού λογοτύπου σε 1 Video Case
Μερική χορηγία του Website-Mobile Application
Εκθεσιακός χώρος 6 τ.μ
Εκθεσιακός χώρος Banner
Δορυφορικό Συμπόσιο διάρκειας 60’ λεπτών
Δορυφορική Διάλεξη διάρκειας 30’ λεπτών

ΠΑΚΕΤΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ
Για την τελική επιβεβαίωση των προς χορηγία δραστηριοτήτων και των χορηγικών πακέτων θα τηρηθεί
σειρά προτεραιότητας, θα συνυπολογισθεί το συνολικό ύψος της κάθε χορηγίας (ανά εταιρεία) και η τήρηση
του χρόνου επιβεβαίωσης. Σε περιπτώσεις ισόποσων χορηγιών θα αποφασίσει η Οργανωτική Επιτροπή είτε
κρίνοντας με βάση τη συνολική παρουσία της κάθε χορηγού στις δραστηριότητες της ΕΓΕ είτε με κλήρωση.
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3-6 Δεκεμβρίου
Πλατινένιος Χορηγός

24.000€

Οφέλη χορηγού:
• Δορυφορικό Συμπόσιο 60 λεπτών
• Προβολή μέσω Εκθεσιακού χώρου 6 τ.μ.
• Προβολή με εταιρικό λογότυπο στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου*
• Προβολή με ολοσέλιδη καταχώρηση στο Ηλεκτρονικό Τελικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου (21Χ28)*
• Προβολή με ολοσέλιδη καταχώρηση στο Ηλεκτρονικό Βιβλίο Περιλήψεων του Συνεδρίου (21Χ28)*
• Προβολή μέσω μερικής χορηγίας του Website-Mobile Application
• Προβολή μέσω εταιρικού λογοτύπου σε 2 Video Cases
• Προβολή με εταιρικό λογότυπα στα banner σήμανσης του συνεδρίου
• Αναφορά στην ενότητα των ευχαριστιών στο ηλεκτρονικό Τελικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου
• Προτεραιότητα στην επιλογή ώρας Δορυφορικού Συμποσίου
*Παράδοση λογοτύπου και ηλεκτρονικών αρχείων για τις καταχωρίσεις σε εσωτερικές σελίδες έως 16/11/2020.

Χρυσός Χορηγός

20.000€

Οφέλη χορηγού:
• Δορυφορική Διάλεξη 30 λεπτών
• Προβολή μέσω Εκθεσιακού χώρου 6 τ.μ.
• Προβολή με εταιρικό λογότυπο στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου*
• Προβολή με ολοσέλιδη καταχώρηση στο Ηλεκτρονικό Τελικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου (21Χ28)*
• Προβολή με ολοσέλιδη καταχώρηση στο Ηλεκτρονικό Βιβλίο Περιλήψεων του Συνεδρίου (21Χ28)*
• Προβολή μέσω μερικής χορηγίας του Website-Mobile Application
• Προβολή μέσω εταιρικού λογοτύπου σε 2 Video Cases
• Προβολή με εταιρικό λογότυπο στα banner σήμανσης του συνεδρίου
• Αναφορά στην ενότητα των ευχαριστιών στο ηλεκτρονικό Τελικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου
• 1η Προτεραιότητα στην επιλογή ώρας Δορυφορικής Διάλεξης
*Παράδοση λογοτύπου και ηλεκτρονικών αρχείων για τις καταχωρίσεις σε εσωτερικές σελίδες έως 16/11/2020.

Αργυρός Χορηγός

15.000€

Οφέλη χορηγού:
• Δορυφορική Διάλεξη 30 λεπτών
• Προβολή μέσω Εκθεσιακού χώρου για Banner
• Προβολή με Εταιρικό Λογότυπο στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου*
• Προβολή με ολοσέλιδη καταχώρηση στο Ηλεκτρονικό Τελικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου (21Χ28)*
• Προβολή με ολοσέλιδη καταχώρηση στο Ηλεκτρονικό Βιβλίο Περιλήψεων του Συνεδρίου (21Χ28)*
• Προβολή μέσω εταιρικού λογοτύπου σε 1 Video Case
• Προβολή με εταιρικό λογότυπο στα banner σήμανσης του συνεδρίου
• Αναφορά στην ενότητα ευχαριστιών στο ηλεκτρονικό Τελικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου
• 2η Προτεραιότητα στην επιλογή ώρας Δορυφορικής Διάλεξης
*Παράδοση λογοτύπου και ηλεκτρονικών αρχείων για τις καταχωρίσεις σε εσωτερικές σελίδες έως 16/11/2020.
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Πανελλήνιο
Συνέδριο
Γαστρεντερολογίας
9.000€

Χορηγός

Οφέλη χορηγού:
• Προβολή μέσω Εκθεσιακού χώρου για Banner
• Προβολή με εταιρικό λογότυπο στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου*
•Π
 ροβολή με ολοσέλιδη εσωτερική καταχώρηση στο Ηλεκτρονικό Τελικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου (21Χ28)*
• Προβολή με ολοσέλιδη καταχώρηση στο Ηλεκτρονικό Βιβλίο Περιλήψεων του Συνεδρίου (21Χ28)*
• Προβολή μέσω εταιρικού λογοτύπου σε 1 Video Case
• Προβολή με εταιρικό λογότυπο στα banner σήμανσης του συνεδρίου
• Αναφορά στην ενότητα ευχαριστιών στο ηλεκτρονικό Τελικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου
*Παράδοση λογοτύπου και ηλεκτρονικών αρχείων για τις καταχωρίσεις σε εσωτερικές σελίδες έως 16/11/2020.
Σημείωση: Τα θέματα και οι ώρες των δορυφορικών συμποσίων και διαλέξεων θα ορισθούν σε συνεργασία με την ΟΕ του συνεδρίου.
Η Οργανωτική Επιτροπή σε συνεργασία με το γραφείο διοργάνωσης μπορεί να βελτιώσει τις θέσεις των καταχωρίσεων των παραπάνω
χορηγών ανάλογα με τη χορηγία αλλά και τη συνολική συμμετοχή της κάθε χορηγού εταιρείας.

ΜΕΜΩΝΟΜΕΝΕΣ ΧΟΡΗΓΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ
Δορυφορικά Συμπόσια και Διαλέξεις
Δορυφορικό Συμπόσιο διάρκειας 60 λεπτών†

10.000€

Τα θέματα και οι ώρες των δορυφορικών συμποσίων και διαλέξεων θα ορισθούν σε συνεργασία με την
ΟΕ του συνεδρίου. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με βάση το ύψος χορηγίας αλλά και τον χρόνο
επιβεβαίωσης για αιτήματα πέραν των πακέτων χορηγιών.
Δορυφορική Διάλεξη διάρκειας 30 λεπτών†

6.000€

Τα θέματα και οι ώρες των δορυφορικών συμποσίων και διαλέξεων θα ορισθούν σε συνεργασία με την
ΟΕ του συνεδρίου. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με βάση το ύψος χορηγίας αλλά και τον χρόνο
επιβεβαίωσης για αιτήματα πέραν των πακέτων χορηγιών.
†Οι δυνατότητες για τις ανωτέρω επιλογές χορηγίας - προβολής είναι περιορισμένες. Το συνέδριο αναλαμβάνει την online αναμετάδοση των
Δορυφορικών Συμποσίων και Διαλέξεων μετά σύμφωνη γνώμη των χορηγών. Επίσης, το συνέδριο αναλαμβάνει την αποστολή ξεχωριστών
ηλεκτρονικών προσκλήσεων ανά συνεδρία στους συνέδρους που θα περιέχουν τη διασύνδεση για την online παρακολούθηση.

8

3-6 Δεκεμβρίου
Καταχωρίσεις σε ηλεκτρονικά συνεδριακά έντυπα

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Οπισθόφυλλο

2.500€

Εσωτερική Οπισθόφυλλου

1.500€

Εσωτερική Εξωφύλλου

3.500€

Έναντι Εσωτερικής Εξωφύλλου

3.000€

Εσωτερική Σελίδα

2.000€

Σελίδα για SmPC

δωρεάν

Σαλόνι

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Αποκλειστική χορηγία

3.000€

4.500€

Καταχώριση στο οπισθόφυλλο
ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ
Οπισθόφυλλο

2.500€

Εσωτερική Οπισθόφυλλου

1.500€

Εσωτερική Εξωφύλλου

3.500€

Έναντι Εσωτερικής Εξωφύλλου

3.000€

Εσωτερική Σελίδα

2.000€

Σελίδα για SmPC

δωρεάν

Σαλόνι

Προβολή στις οθόνες με το Πρόγραμμα Συνεδρίου

3.000€

2.000€

Σε δύο οθόνες 55’’ στις οποίες θα προβάλλεται το πρόγραμμα του Συνεδρίου θα εμφανίζεται λογότυπο
του χορηγού.
Προβολή στην Πλάτη της Γραμματείας

5.000€

Στο χώρο της Γραμματείας του Συνεδρίου, ειδικής κατασκευής, προβολή/διαφήμιση Εταιρείας ή προϊόντος
με αφίσα διαστάσεων 55Χ115 εκατοστά.
Σημείωση: δυνατότητα για 2 χορηγούς
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Πανελλήνιο
Συνέδριο
Γαστρεντερολογίας
Διαφημιστικό Banner (2 χορηγίες)

1.500€

Δυνατότητα τοποθέτησης ενός (1) banner διάστασης 0,80 πλάτος Χ 2 μ. ύψος, σε χώρο κοντά στη
Γραμματεία του Συνεδρίου. Η κατασκευή του banner είναι ευθύνη της Χορηγού Εταιρείας.
Προβολή μέσω των Video Cases

1.000€

Λογότυπο της Χορηγού Εταιρείας εντός της οθόνης ενός από τα Video Cases που θα προβληθούν προς
συζήτηση στο συνέδριο.
Προβολή στον φυσικό και ηλεκτρονικό τοίχο των e-Posters (1 χορηγία)

5.000€

Λογότυπο της Χορηγού Εταιρείας στις βάσεις και σε προβολή πλήρους οθόνης (full screen), στις οποίες θα
προβάλλονται ηλεκτρονικά τα posters καθώς και στον αντίστοιχο διαδικτυακό χώρο προβολής τους.
Σταθμός Φόρτισης (1 χορηγία)

3.000€

Σταθμός φόρτισης ηλεκτρονικών συσκευών σε ειδική κατασκευή στον χώρο της έκθεσης όπου θα
προβάλλεται ο χορηγός με εταιρικό λογότυπο.
Μερική χορηγία του Website-Mobile Application (2 χορηγίες)

2.000€

Προβολή με εταιρικό λογότυπο στην ειδική εφαρμογή με το πρόγραμμα του Συνεδρίου ή οποία θα
εμπεριέχει το λογότυπο της κάθε χορηγού εταιρείας, θα προβάλλεται στην αρχική σελίδα αλλά και στις
εσωτερικές σελίδες, θα είναι προσβάσιμη από κινητά τηλέφωνα και tablets και θα παρέχει πληροφορίες για
το πρόγραμμα, τους Ομιλητές και όλες τις πληροφορίες που αφορούν στο Συνέδριο.
Webcasting ανά ημέρα Συνεδριακού Προγράμματος (4 χορηγίες)

8.000€

Θα πραγματοποιηθεί ζωντανή αναμετάδοση των εργασιών του Συνεδρίου μέσω ειδικού link στην ιστοσελίδα
της επιστημονικής εταιρείας. Θα παρέχεται η δυνατότητα αναμετάδοσης των μαγνητοσκοπημένων ομιλιών
του συνεδρίου μέσα από την ίδια ιστοσελίδα της επιστημονικής εταιρείας για τους επόμενους 3 μήνες.
Η χορηγός Εταιρεία θα έχει τη δυνατότητα να προβληθεί με το λογότυπό της στο ειδικό παράθυρο της
ζωντανής αλλά και της on demand αναμετάδοσης των ομιλιών του Συνεδρίου.
Ενοικίαση Εκθεσιακού Χώρου για τοποθέτηση banner

5.000€

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου με φυσική παρουσία θα λειτουργεί εμπορική έκθεση σε ειδικά διαμορφωμένο
χώρο του Συνεδριακού Κέντρου και παράλληλα θα λειτουργεί και διαδικτυακός εκθεσιακός χώρος για
τους διαδικτυακά συμμετέχοντες. Στον συνεδριακό χώρο η κάθε χορηγός εταιρεία μπορεί να τοποθετήσει
banner διαστάσεων έως 1,2 Χ 2,0 μέτρα (ΠΧΥ) και στον αντίστοιχο διαδικτυακό μπορεί να επιλέξει να
προβάλλει το ίδιο εικαστικό ή εταιρικό λογότυπο ή διασύνδεση με την εταιρική ιστοσελίδα.
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Ενοικίαση Εκθεσιακού Χώρου 6 τ.μ.

8.000€

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου με φυσική παρουσία θα λειτουργεί εμπορική έκθεση σε ειδικά διαμορφωμένο
χώρο του Συνεδριακού Κέντρου και παράλληλα θα λειτουργεί και διαδικτυακός εκθεσιακός χώρος για
τους διαδικτυακά συμμετέχοντες. Στον συνεδριακό χώρο η κάθε χορηγός εταιρεία μπορεί να τοποθετήσει
περίπτερο διαστάσεων 2Χ3 μέτρα (ΒΧΠ) και στον αντίστοιχο διαδικτυακό μπορεί να επιλέξει να προβάλλει
το ίδιο εικαστικό ή εταιρικό λογότυπο ή διασύνδεση με την εταιρική ιστοσελίδα.
Μερική Χορηγία Οπτικοακουστικών Υπηρεσιών και Εξοπλισμού

2.000€

Η κάθε χορηγός εταιρεία θα προβάλλεται στον χώρο των οπτικοακουστικών εντός της συνεδριακής
αίθουσας με εταιρικό λογότυπο.
Προβολή διαφημιστικού spot

1.500€

Η κάθε χορηγός εταιρεία θα έχει τη δυνατότητα προβολής διαφημιστικού spot διάρκειας έως 45'' κατά την
έναρξη ενός διαλείμματος εκ των 7 συνολικά και κατά το τέλος του συγκεκριμένου διαλείμματος ακριβώς πριν την
έναρξη της επόμενης συνεδρίας.
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Πανελλήνιο
Συνέδριο
Γαστρεντερολογίας
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
• Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για τις εταιρείες που επιθυμούν να συμμετάσχουν με Πακέτα Χορηγίας πρέπει
να γίνει εγγράφως στην Εταιρεία Οργάνωσης του Συνεδρίου.
• Παρακαλούμε σημειώσατε ότι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Θα ληφθεί υπόψη το συνολικό ποσό των
χορηγών, ο χρόνος υποβολής του αιτήματος και η γραπτή επιβεβαίωση.
• Οι Εκθέτες θα πρέπει να φροντίσουν για την επίπλωση και τη διακόσμηση του περιπτέρου τους καθώς και
για την τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας.
• Στην ενοικίαση του Εκθεσιακού Χώρου δεν περιλαμβάνονται κατασκευές και χωρίσματα. Για ανάγκες που
αφορούν σε ειδικές κατασκευές, οι εκθέτες θα πρέπει να επικοινωνήσουν με την Εταιρεία Οργάνωσης του
Συνεδρίου.
• Οι εκθέτες καθώς και οι εταιρείες που θα αναλάβουν την κατασκευή των εκθεσιακών περιπτέρων θα
πρέπει να συμμορφωθούν με τους κανόνες υγιεινής και ασφαλείας που επιβάλλει ο Συνεδριακός Χώρος
και να συμπληρώσουν τα απαιτούμενα έγραφα που αφορούν τους κανόνες ασφαλείας τα οποία θα τους
αποσταλούν εύλογο χρονικό διάστημα πριν την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου.
• Οι εκθέτες κατά τις ώρες λειτουργίας της εμπορικής έκθεσης του συνεδρίου φέρουν αποκλειστικά την
ευθύνη ορθής και ασφαλούς λειτουργίας του εκθεσιακού τους περιπτέρου, είναι υπεύθυνοι για την
ασφάλεια των εκθεμάτων τους και των προσωπικών τους αντικειμένων τόσο αναφορικά με θέματα κλοπής
όσο και με θέματα ασφάλειας αστικής ευθύνης.
• Στις ανωτέρω αναγραφόμενες τιμές των προς χορηγία δραστηριοτήτων δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Με την επιβεβαίωση της χορηγικής επιλογής σας, θα πρέπει να υπογραφεί σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό
είτε διμερές (Χορηγός - Γραφείο Οργάνωσης), είτε τριμερές (Χορηγός - Γραφείο Οργάνωσης - Επιστημονικός
Φορέας Διοργάνωσης).
Όλα τα αιτήματα χορηγιών, οι κρατήσεις, οι επιβεβαιώσεις ή οι ακυρώσεις θα πρέπει να αποστέλλονται
γραπτώς στους χρόνους που αναγράφονται στην ιστοσελίδα του συνεδρίου στη Γραμματεία του Συνεδρίου.
Για να ισχύσουν οι κρατήσεις εκθεσιακού χώρου, καθώς και κάθε άλλη μορφή χορηγίας, ορίζεται
προκαταβολή 50% επί του συνολικού ποσού (συμπεριλαμβάνεται ο αντίστοιχος ΦΠΑ), η οποία θα πρέπει
να καταβληθεί με την επιβεβαίωση της ζητούμενης χορηγίας. Η εξόφληση του συνολικού ποσού θα πρέπει
να έχει γίνει μέχρι 20/11/2020.
Το κόστος για τις προαναφερόμενες χορηγικές επιλογές επιβαρύνεται με ΦΠΑ 24%.
Η κατάθεση των ποσών θα γίνεται στον κάτωθι λογαριασμό:
ALPHABANK
IBAN: GR74-0140-8130-8130-0200-2007-390
Δικαιούχος: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ
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3-6 Δεκεμβρίου
ΦΟΡΜΑ ΧΟΡΗΓΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΒΡΙΔΙΚΟΎ ΤΎΠΟΥ
Επωνυμία Εταιρείας
ΑΦΜ
Υπεύθυνος
Δ/νση

Επάγγελμα
ΔΟΥ
Θέση στην εταιρεία
Περιοχή

Τηλέφωνο

Fax

Τ.Κ

Email

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΚΟΣΤΟΣ

Πλατινένια Χορηγία

24.000€

Χρυσή Χορηγία

20.000€

Αργυρή Χορηγία

15.000€

Χορηγία

9.000€

V

ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΗΜΕΡΑΣ/ ΩΡΑΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ

V

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΧΟΡΗΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΚΟΣΤΟΣ

Δορυφορικό Συμπόσιο διάρκειας 60 λεπτών

10.000€

Οθόνες Σήμανσης Συνεδρίου

2.000€

Δορυφορική Διάλεξη διάρκειας 30 λεπτών

6.000€

Διαφημιστικό banner

1.500€

Webcasting 1ης ημέρας

8.000€

Σταθμός Φόρτισης

3.000€

Webcasting 2 ημέρας

8.000€

Website - Mobile Application

2.000€

Webcasting 3ης ημέρας

8.000€

Χορηγία 1 Video Case

1.000€

Webcasting 4 ημέρας

6.000€

Μερική χορηγία οπτικοακουστικών

2.000€

Συνοπτικό Πρόγραμμα

4.500€

Spot έως 45'' σε ένα διάλειμμα

1.500€

Προβολή μέσω των e-posters

5.000€

Πλάτη Γραμματείας Συνεδρίου

5.000€

ης

ης

ΚΟΣΤΟΣ

V

A. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΌ ΤΕΛΙΚΌ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΘΕΣΗ

ΚΟΣΤΟΣ

V ΘΕΣΗ

ΚΟΣΤΟΣ V

Οπισθόφυλλο

2.500€

Ολοσέλιδη εσωτερική

2.000€

Εσωτερική Εξωφύλλου

3.500€

Εσωτερική Οπισθόφυλλου

1.500€

Έναντι εσωτερικής εξωφύλλου

3.000€

Σαλόνι

3.000€

B. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΌ ΒΙΒΛΊΟ ΠΕΡΙΛΉΨΕΩΝ
ΘΕΣΗ

ΚΟΣΤΟΣ

V ΘΕΣΗ

ΚΟΣΤΟΣ V

Οπισθόφυλλο

2.500€

Ολοσέλιδη εσωτερική

2.000€

Εσωτερική Εξωφύλλου

3.500€

Εσωτερική Οπισθόφυλλου

1.500€

Έναντι εσωτερικής εξωφύλλου

3.000€

Σαλόνι

3.000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

ΚΟΣΤΟΣ V

Ενοικίαση εκθεσιακού χώρου για τοποθέτηση banner

5.000€

Ενοικίαση εκθεσιακού χώρου 6 τ.μ.

8.000€

Υπογραφή

Ημερομηνία

Παρακαλούμε να αποστείλετε τη Φόρμα συμπληρωμένη στο email:
events@focusonhealth.gr/Gastro2020@focusonhealth.gr
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ΧΟΡΗΓΙΚΆ ΠΑΚΈΤΑ
ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΌ ΣΥΝΈΔΡΙΟ
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Πανελλήνιο
Συνέδριο
Γαστρεντερολογίας
ΜΕΜΩΝΟΜΕΝΕΣ ΧΟΡΗΓΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ
Δορυφορικά Συμπόσια και Διαλέξεις
Δορυφορικό Συμπόσιο διάρκειας 60 λεπτών†

8.000€

Τα θέματα και οι ώρες των δορυφορικών συμποσίων και διαλέξεων θα ορισθούν σε συνεργασία με την
ΟΕ του συνεδρίου. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με βάση το ύψος χορηγίας αλλά και τον χρόνο
επιβεβαίωσης για αιτήματα πέραν των πακέτων χορηγιών.
Δορυφορική Διάλεξη διάρκειας 30 λεπτών†

5.000€

Τα θέματα και οι ώρες των δορυφορικών συμποσίων και διαλέξεων θα ορισθούν σε συνεργασία με την
ΟΕ του συνεδρίου. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με βάση το ύψος χορηγίας αλλά και τον χρόνο
επιβεβαίωσης για αιτήματα πέραν των πακέτων χορηγιών.
†Οι δυνατότητες για τις ανωτέρω επιλογές χορηγίας - προβολής είναι περιορισμένες.

Καταχωρίσεις σε συνεδριακά έντυπα
ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Οπισθόφυλλο

2.000€

Εσωτερική Οπισθόφυλλου

2.000€

Εσωτερική Εξωφύλλου

2.000€

Έναντι Εσωτερικής Εξωφύλλου

1.500€

Εσωτερική Σελίδα

2.500€

Σελίδα για SmPC

δωρεάν

Σαλόνι

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Αποκλειστική χορηγία

2.500€

3.500€

Καταχώριση στο οπισθόφυλλο
ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ
Οπισθόφυλλο

2.000€

Εσωτερική Οπισθόφυλλου

1.500€

Εσωτερική Εξωφύλλου

2.000€

Έναντι Εσωτερικής Εξωφύλλου

2.000€

Εσωτερική Σελίδα

1.500€

Σελίδα για SmPC

δωρεάν

Σαλόνι
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Προβολή στην Πλάτη της Γραμματείας

4.000€

Στο χώρο της Γραμματείας του Συνεδρίου, ειδικής κατασκευής, προβολή/διαφήμιση Εταιρείας ή προϊόντος
με αφίσα.
Σημείωση: δυνατότητα για 4 χορηγούς.

Διαφημιστικό Banner (1 εκ των 2 ανά 3ωρο συνεδριάσεων)
4.000€
Διαφημιστικό banner στην ηλεκτρονική συνεδριακή αίθουσα με προβολή σε 3 ώρες συνεδριάσεων.
Προβολή μέσω των Video Cases

1.000€

Λογότυπο της Χορηγού Εταιρείας εντός της οθόνης ενός από τα Video Cases που θα προβληθούν προς
συζήτηση στο συνέδριο.
Προβολή στον ηλεκτρονικό τοίχο των e-Posters (1 χορηγία)

5.000€

Λογότυπο της Χορηγού Εταιρείας στις βάσεις και σε προβολή πλήρους οθόνης (full screen), στις οποίες θα
προβάλλονται ηλεκτρονικά τα posters καθώς και στον αντίστοιχο διαδικτυακό χώρο προβολής των.
Μερική χορηγία του Website-Mobile Application (μέχρι 4 χορηγοί)

2.000€

Προβολή με εταιρικό λογότυπο στην ειδική εφαρμογή με το πρόγραμμα του Συνεδρίου ή οποία θα
εμπεριέχει το λογότυπο της κάθε χορηγού εταιρείας θα προβάλλεται στην αρχική σελίδα αλλά και στις
εσωτερικές σελίδες, θα είναι προσβάσιμη από κινητά τηλέφωνα και tablets και θα παρέχει πληροφορίες για
το πρόγραμμα, τους Ομιλητές και όλες τις πληροφορίες που αφορούν στο Συνέδριο.

Ενοικίαση Εικονικού Εκθεσιακού Χώρου τύπου A

6.000€

Ενοικίαση Εικονικού Εκθεσιακού Χώρου τύπου B

4.000€

Σε όλους τους εικονικούς εκθεσιακούς χώρους θα υπάρχει η δυνατότητα:
• Τοποθέτησης γραφικού αντίστοιχου μεγέθους
• Διασύνδεσης με την εταιρική ιστοσελίδα
• Προβολής εταιρικού προφίλ έως 250 λέξεις
• Επισύναψης αρχείου video ή/και ενημερωτικού υλικού
• Διασύνδεσης για διαδικτυακή συνομιλία των συνέδρων με εκπρόσωπο της εταιρείας
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Πανελλήνιο
Συνέδριο
Γαστρεντερολογίας
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
• Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για τις εταιρείες που επιθυμούν να συμμετάσχουν με Πακέτα Χορηγίας πρέπει
να γίνει εγγράφως στην Εταιρεία Οργάνωσης του Συνεδρίου.
• Παρακαλούμε σημειώσατε ότι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Θα ληφθεί υπόψη το συνολικό ποσό των
χορηγών, ο χρόνος υποβολής του αιτήματος και η γραπτή επιβεβαίωση.
• Στις ανωτέρω αναγραφόμενες τιμές των προς χορηγία δραστηριοτήτων δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Με την επιβεβαίωση της χορηγικής επιλογής σας, θα πρέπει να υπογραφεί σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό
είτε διμερές (Χορηγός - Γραφείο Οργάνωσης), είτε τριμερές (Χορηγός - Γραφείο Οργάνωσης - Επιστημονικός
Φορέας Διοργάνωσης).
Όλα τα αιτήματα χορηγιών, οι κρατήσεις, οι επιβεβαιώσεις ή οι ακυρώσεις θα πρέπει να αποστέλλονται
γραπτώς στους χρόνους που αναγράφονται στην ιστοσελίδα του συνεδρίου στη Γραμματεία του Συνεδρίου.
Για να ισχύσουν οι κρατήσεις εκθεσιακού χώρου, καθώς και κάθε άλλη μορφή χορηγίας, ορίζεται
προκαταβολή 50% επί του συνολικού ποσού (συμπεριλαμβάνεται ο αντίστοιχος ΦΠΑ), η οποία θα πρέπει
να καταβληθεί με την επιβεβαίωση της ζητούμενης χορηγίας. Η εξόφληση του συνολικού ποσού θα πρέπει
να έχει γίνει μέχρι 20/11/2020.
Το κόστος για τις προαναφερόμενες χορηγικές επιλογές επιβαρύνεται με ΦΠΑ 24%.
Η κατάθεση των ποσών θα γίνεται στον κάτωθι λογαριασμό:
ALPHABANK
IBAN: GR74-0140-8130-8130-0200-2007-390
Δικαιούχος: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ
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3-6 Δεκεμβρίου
ΦΟΡΜΑ ΧΟΡΗΓΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΎ ΣΥΝΕΔΡΊΟΥ
Επωνυμία Εταιρείας
ΑΦΜ
Υπεύθυνος
Δ/νση

Επάγγελμα
ΔΟΥ
Θέση στην εταιρεία
Περιοχή

Τηλέφωνο

Fax

Τ.Κ

Email

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΧΟΡΗΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΚΟΣΤΟΣ

V

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΚΟΣΤΟΣ

Δορυφορικό Συμπόσιο διάρκειας 60 λεπτών

8.000€

Πλάτη Γραμματείας Συνεδρίου

4.000€

Δορυφορική Διάλεξη διάρκειας 30 λεπτών

5.000€

Διαφημιστικό banner

4.000€

Συνοπτικό Πρόγραμμα

3.500€

Website Mobile Application

2.000€

Προβολή μέσω των e-posters

5.000€

Χορηγία 1 Video Case

1.000€

V

A. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΌ ΤΕΛΙΚΌ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΘΕΣΗ

ΚΟΣΤΟΣ

V ΘΕΣΗ

ΚΟΣΤΟΣ V

Οπισθόφυλλο

2.000€

Ολοσέλιδη εσωτερική

1.500€

Εσωτερική Εξωφύλλου

2.000€

Εσωτερική Οπισθόφυλλου

1.500€

Έναντι εσωτερικής εξωφύλλου

2.000€

Σαλόνι

2.000€

B. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΌ ΒΙΒΛΊΟ ΠΕΡΙΛΉΨΕΩΝ
ΘΕΣΗ

ΚΟΣΤΟΣ

V ΘΕΣΗ

ΚΟΣΤΟΣ V

Οπισθόφυλλο

2.000€

Ολοσέλιδη εσωτερική

1.500€

Εσωτερική Εξωφύλλου

2.000€

Εσωτερική Οπισθόφυλλου

1.500€

Έναντι εσωτερικής εξωφύλλου

2.000€

Σαλόνι

2.000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

ΚΟΣΤΟΣ V

Ενοικίαση εκθεσιακού χώρου Τύπου Α

6.000€

Ενοικίαση εκθεσιακού χώρου Τύπου Β

4.000€

Υπογραφή

Ημερομηνία

Παρακαλούμε να αποστείλετε τη Φόρμα συμπληρωμένη στο email:
events@focusonhealth.gr/Gastro2020@focusonhealth.gr
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Πανελλήνιο
Συνέδριο
Γαστρεντερολογίας

ΕΙΚΟΝΙΚΉ ΑΠΕΙΚΌΝΙΣΗ
ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΎ ΣΥΝΕΔΡΊΟΥ
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3-6 Δεκεμβρίου

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

1

2

3

4

Διαστάσεις banner: 70 x 160 cm

ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΜΙΛΙΩΝ

1

2

Διαστάσεις banner: 100 x 210 cm
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Πανελλήνιο
Συνέδριο
Γαστρεντερολογίας

ΠΛΑΝΟ ΕΚΘΕΣΗΣ
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3-6 Δεκεμβρίου

ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ B

Διαστάσεις τοίχου: 400 x 220 cm
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Πανελλήνιο
Συνέδριο
Γαστρεντερολογίας

ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ Γ

Διαστάσεις τοίχου: 200 x 220 cm
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