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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αγαπητοί μας Συνεργάτες,
Η Ελληνική Εταιρεία Επείγουσας Ιατρικής οργανώνει το 5ο της Πανελλήνιο Συνέδριο στην Θεσσαλονίκη στις 02 – 05 Ιουνίου 2022,
αναλαμβάνοντας παράλληλα, στον ίδιο χώρο και χρόνο, την οργάνωση του 3ου Συνεδρίου South East European Emergency and Disaster
Medicine, στο οποίο συμμετέχουν 10 χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Και τα δύο Συνέδρια τελούν υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής
Εταιρείας Επείγουσας Ιατρικής.
Το διττό αυτό συνέδριο θα γίνει στη Θεσσαλονίκη, προς διευκόλυνση των συνέδρων από τις γειτονικές μας χώρες. Η συμμετοχή στην
οργάνωση τόσων χωρών της περιοχής, η πρόσφατη αναγνώριση της Εξειδίκευσης της Επείγουσας Ιατρικής και η ευρεία ιατρική στελέχωση
των ΤΕΠ στην Ελλάδα αλλά και το Συνεδριακό κενό Εκπαίδευσης της τελευταίας 2ετίας, δικαιολογούν υψηλές προσδοκίες συμμετοχών.
Η παρουσίαση των προϊόντων σας μπορεί να γίνει τόσο στον Εκθεσιακό χώρο αλλά και μέσω διάφορων τρόπων που υπάρχουν σε αυτό το
έντυπο, δίνοντάς σας την ευκαιρία να προβληθείτε σε όλους τους συνέδρους από 11 τουλάχιστον χώρες (Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία,
Τουρκία, Αλβανία, Βόρεια Μακεδονία, Σερβία, Κροατία, Βοσνία, Μαυροβούνιο, Σλοβενία)

Με εκτίμηση για την συμβολή σας στην Ιατρική Ενημέρωση
Το Δ.Σ της Ε.Ε.Ε.Ι.
Βασίλης Γροσομανίδης

Παναγιώτης Αγγουριδάκης

Αναστασία Ζυγούρα

Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής

Πρόεδρος Εταιρείας

Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής

Νικόλαος Σμπυράκης

Πρόεδρος Ε.Ε. 3rd SEEEDMC

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

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

ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ
Διεξαγωγή εταιρικής συνεδρίας στην κεντρική αίθουσα σε συνεργασία με την Επιστημονική και
Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου.
Η χορηγός εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση της κάλυψης των εξόδων (εισιτήρια-μεταφοράδιαμονή-εγγραφή) των ομιλητών και του προεδρείου.
Στη χορηγία περιλαμβάνεται η αίθουσα και ο οπτικοακουστικός εξοπλισμός.
Κόστος χορηγίας: 3.000 € (30 λεπτά)
4.500 € (60 λεπτά)

ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
Διεξαγωγή κλινικού φροντιστηρίου διάρκειας έως 120 λεπτών σε συνεργασία με την Επιστημονική και Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου.
Η χορηγός εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση της κάλυψης των εξόδων φιλοξενίας (εισιτήρια-μεταφορά-διαμονή-εγγραφή) των συμμετεχόντων
ομιλητών/συντονιστών. Στη χορηγία περιλαμβάνεται η αίθουσα και ο οπτικοακουστικός εξοπλισμός.
Κόστος χορηγίας: 2.500 €

ΠΡΟΒΟΛΗ ΧΟΡΗΓΟΥ ΣΤΟ ΕΛΑΦΡΥ ΓΕΥΜΑ
Το λογότυπο της Χορηγού Εταιρείας θα τοποθετηθεί στο μπουφέ που θα σερβίρεται το ελαφρύ γεύμα.
Κόστος χορηγίας: 2.000 €

ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΣΤΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Το λογότυπο της Χορηγού Εταιρείας θα τοποθετηθεί στο συνοπτικό πρόγραμμα που θα δίδεται μαζί με την κονκάρδα (αποκλειστικότητα).
Κόστος χορηγίας: 2.500 €

ΧΟΡΗΓΙΕΣ
WEBSITE
Λογότυπο ή ηλεκτρονικό banner στην κεντρική σελίδα του Συνεδρίου www.hesem-congress.gr, με λινκ στην ιστοσελίδα της εταιρείας- χορηγού.
Κόστος χορηγίας: 800 €

NEWSLETTERS
Λογότυπο του χορηγού στo κάτω μέρος των ενημερωτικών newsletters που θα αποστέλλονται τουλάχιστον κάθε μήνα.
Κόστος χορηγίας: 1.000 €

APPLICATION ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Τοποθέτηση λογοτύπου στο application του Συνεδρίου που θα χρησιμοποιηθεί για το πρόγραμμα, ανακοινώσεις, ερωτήσεις στα προεδρεία, ψηφοφορίες κ.ά.
Λογότυπο ως εικονίδιο στο μενού με λινκ στην ιστοσελίδα της εταιρείας Κόστος χορηγίας: 800 €
Λογότυπο στο Footer της εφαρμογής (αποκλειστικότητα) Κόστος χορηγίας: 2.000 €

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ SPOT
Προβολή διαφημιστικού βίντεο (διάρκειας έως 30 sec), στην αίθουσα και στο Live streaming κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων του επιστημονικού
προγράμματος. Η διαφήμιση μπορεί να είναι και ένα αρχείο PDF που θα προβάλλεται για 10-12 sec.
Κόστος χορηγίας: 1.000 €

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Banner ή λογότυπο χορηγού στο πάνω μέρος της πλατφόρμα μετάδοσης του Live streaming. Την πλατφόρμα επισκέπτονται οι σύνεδροι για να
παρακολουθήσουν απομακρυσμένα τις συνεδρίες, να στείλουνε ρωτήσεις στους ομιλητές κλπ.
Κόστος χορηγίας: 800 €

LIVE STREAMING
Σταθερό λογότυπο χορηγού στο κάτω μέρος της οθόνης του Live streaming καθ΄όλη τη διάρκεια μετάδοσης του συνεδρίου.
Κόστος χορηγίας: 2.000 €

ΕΚΘΕΣΗ
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ
Εκθεσιακός χώρος 6 τ.μ. που περιλαμβάνει





τραπέζι και 2 καρέκλες (εφόσον ζητηθούν)
παροχή ρεύματος ισχύος έως 500 WATT
νυχτερινή φύλαξη
συμμετοχή 3 εκπροσώπων της εταιρείας στα διαλείμματα καφέ και στο Κοκτέιλ Υποδοχής.
Κόστος χορηγίας: 2.500 €

BANNER
Διάθεση χώρου 1,5 τ.μ. για τοποθέτηση banner
Κόστος χορηγίας: 800 €

Το σχεδιάγραμμα για την επιλογή της θέσης του περιπτέρου θα σταλεί μετά την ολοκλήρωση
της δήλωσης ενδιαφέροντος από τους χορηγούς.
Προτεραιότητα θα δοθεί στους μεγάλους χορηγούς.

OΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Για την κατοχύρωση της χορηγίας απαιτείται
προκαταβολή του 50% του συνολικού ποσού.
Η εξόφληση θα πρέπει να γίνει εντός 60 ημερών, μετά
από την παραλαβή του τιμολογίου.

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ
Κάθε ακύρωση συμμετοχής πρέπει να γνωστοποιείται εγγράφως
στην ΕRA Ltd.
Η χορηγία μπορεί να ακυρωθεί έως 4 Απριλίου 2022 χωρίς καμία
επιβάρυνση.
Για ακύρωση χορηγίας από 4 Απριλίου έως 6 Μαΐου 2022,
υπάρχουν ακυρωτικά 50%.
Πέραν της 6 Μαΐου 2022, καμία ακύρωση χορηγίας δεν θα
γίνεται δεκτή και η πληρωμή είναι υποχρεωτική.



Με τραπεζική κατάθεση ALPHA BANK
Αριθμ. Λογ/σμού: 014 101 00 2002 044307
IBAN No: GR66 01401010101002002044307
(αναγράφοντας οπωσδήποτε στην δικαιολογία κατάθεσης το
όνομα της εταιρείας σας & το συνέδριο)



Με επιταγή σε διαταγή της ERA ΕΠΕ



Πιστωτική / χρεωστική κάρτα

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

hesem-congress.gr

