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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 

 

Αγαπητοί κύριοι/ες, 

Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής, βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας 
προσκαλέσουμε στο 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιληψίας, το οποίο θα πραγματοποιηθεί 
στη Θεσσαλονίκη, στο Ξενοδοχείο Electra Palace στις 18 - 20 Σεπτεμβρίου 2020. 

Το Συνέδριο διοργανώνεται από τον Πανελλήνιο Επιστημονικό Σύλλογο κατά της Επιληψίας 
(Π.Ε.Σ.Ε.). 

Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου έχει την τιμή να φιλοξενήσει διακεκριμένους Έλληνες 
και ξένους επιστήμονες από τον ευρύτερο χώρο της Νευρολογίας. Στόχος μας είναι η 
συγκρότηση ενός ενδιαφέροντος και υψηλού επιπέδου Επιστημονικού Προγράμματος, μέσω 
του οποίου θα έχετε τη δυνατότητα να ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την 
Επιληψία και τα συναφή επιληπτικά σύνδρομα. 

Με το παρόν θα θέλαμε να σας προσκαλέσουμε να συμμετέχετε ενεργά στο Συνέδριο, ως 
χορηγός. Παρακάτω αναφέρονται οι προτεινόμενες χορηγικές δραστηριότητες και θα ήταν 
ιδιαίτερη χαρά και τιμή για εμάς μια συνεργασία μαζί σας. 

Ευελπιστώντας ότι το 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιληψίας, θα ανταποκριθεί στις προσδοκίες 
σας, θα χαρούμε να σας έχουμε κοντά μας. 

 

Με εκτίμηση 

Αθανάσιος Κοβάνης 
Πρόεδρος  Π.Ε.Σ.Ε. 
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

Μαυρομματαίων 2  
Αθήνα - Ελλάδα 
T.K. 106 82 
Τηλ : +30(210) 7705785 
Fax : +30(210) 7705785 
Email : info@grlae.gr 

 

Διοικητικό Συμβούλιο Π.Ε.Σ.Ε. 
Πρόεδρος:  Κοβάνης Αθανάσιος  
Αντιπρόεδρος:  Γαργάνης Κυριάκος 
Γ. Γραμματέας:  Κιμισκίδης Βασίλειος  
Ταμίας:  Γιαννακόδημος Στυλιανός 
Μέλος:   Μαρκούλα Σοφία 

 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

Ξενοδοχείο Electra Palace, Θεσσαλονίκη 

 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 

Ιστοσελίδα συνεδρίου: http://www.epilepsycongress.gr/ 

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ (PCO): 

MYRTALY CONGRESS IKE 

Πλ. Νεομάρτυρος Ιωάννου 2,  
Ιωάννινα, ΤΚ: 452 21 
T: 6948 649559 
E: info@myrtalycongress.gr 
W: https://myrtalycongress.gr 

  

mailto:info@grlae.gr
http://www.epilepsycongress.gr/
mailto:info@myrtalycongress.gr
https://myrtalycongress.gr/
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ΧΟΡΗΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Προβολή όλων των χορηγών με αναφορά του λογοτύπου τους: 

 στην ιστοσελίδα του συνεδρίου  
 στις ευχαριστίες στο έντυπο του Τελικού Προγράμματος 
 στις ευχαριστίες στο Βιβλίο περιλήψεων 
 και σε banner που θα αναρτηθεί στον εκθεσιακό χώρο του συνεδρίου 

 

 

Στο πλαίσιο του συνεδρίου θα λειτουργεί ιατροφαρμακευτική και εμπορική έκθεση στο foyer 
της συνεδριακής αίθουσας του ξενοδοχείου. Στον ίδιο χώρο θα λειτουργεί η Γραμματεία του 
συνεδρίου και θα διεξάγονται τα διαλείμματα καφέ. Οι εταιρείες μπορούν να συμμετάσχουν με 
εκθεσιακό περίπτερο. 

Για την ενοικίαση εκθεσιακού χώρου θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Το ύψος της συνολικής 
χορηγίας θα λαμβάνεται επίσης υπόψη. 

Το τοπογραφικό του εκθεσιακού χώρου θα διαμορφωθεί σύμφωνα με την εκδήλωση 
ενδιαφέροντος των εταιρειών που επιθυμούν να συμμετάσχουν ως εκθέτες και θα είναι 
διαθέσιμο μετά τις 30 Απριλίου 2020. 

Το παραπάνω κόστος αναφέρεται μόνο σε κόστος ενοικίασης χώρου και δεν περιλαμβάνει 
προκατασκευασμένο περίπτερο. 
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Δυνατότητα προβολής με τοποθέτηση roll-up banner (χωρίς παρουσία αντιπροσώπου της 
εταιρίας) προβάλλοντας την εταιρία και τα προϊόντα στον εκθεσιακό χώρο σε σημείο που θα 
ορίσει η γραμματεία.  

Το παραπάνω κόστος αναφέρεται μόνο σε κόστος ενοικίασης χώρου και δεν περιλαμβάνει την 
κατασκευή του roll-up banner . 

 

 

ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ € 2.000 πλέον ΦΠΑ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ € 1.500 πλέον ΦΠA 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟΥ € 1.500 πλέον ΦΠΑ 

ΑΠΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ € 1.300 πλέον ΦΠΑ 
 

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Το ύψος της συνολικής χορηγίας θα λαμβάνεται επίσης 
υπόψη.  
Οι διαφημιστικές καταχωρήσεις θα πρέπει να αποσταλούν σε ηλεκτρονική μορφή, στην 
Γραμματεία του Συνεδρίου: MYRTALY CONGRESS IKE μέσω email: info@myrtalycongress.gr με 
τις παρακάτω προδιαγραφές: 

 Διαστάσεις 15,5 εκ. (πλάτος) x 23 εκ. (ύψος)  
 Αρχείο: Pdf ή Jpg ή Tif ανάλυσης 300dpi (σε φυσικό μέγεθος)  

 

 

 

mailto:info@myrtalycongress.gr
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Οι σελιδοδείκτες θα συνοδεύουν το Τελικό Πρόγραμμα του συνεδρίου και θα 
συμπεριλαμβάνονται στις τσάντες των συνέδρων (προβλεπόμενη εκτύπωση 300 τεμαχίων). Η 
συγκεκριμένη χορηγική δραστηριότητα είναι αποκλειστική (διατεθεί μόνο σε έναν χορηγό). Θα 
τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Το ύψος της συνολικής χορηγίας θα λαμβάνεται επίσης υπόψη. 

Η μακέτα για τους σελιδοδείκτες αφορά μόνο τη μια όψη (στη 2η όψη ενδέχεται να αναφέρονται 
τα στοιχεία του συνεδρίου) και θα πρέπει να αποσταλεί σε ηλεκτρονική μορφή, στην 
Γραμματεία του Συνεδρίου: MYRTALY CONGRESS IKE μέσω email: info@myrtalycongress.gr με 
τις παρακάτω προδιαγραφές: 

 Διαστάσεις 6,5 εκ. (πλάτος) x 23 εκ. (ύψος)  
 Αρχείο: Pdf ή Jpg ή Tif ανάλυσης 300dpi (σε φυσικό μέγεθος)  

 
 

Το διαφημιστικό ένθετο της εταιρείας χορηγού θα συμπεριληφθεί στο υλικό της συνεδριακής 
τσάντας η οποία θα δοθεί σε όλους τους συμμετέχοντες. Το ένθετο θα πρέπει να παραδοθεί 
εγκαίρως στο συνεδριακό χώρο, κατόπιν συνεννόησης με τη Γραμματεία του Συνεδρίου. 

 Προβλεπόμενη ποσότητα: 300 τεμάχια 
 Μέγιστες επιτρεπόμενες διαστάσεις είναι A4 (210 με 297 mm) 
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Οι εταιρείες-χορηγοί έχουν τη δυνατότητα να διαφημιστούν μέσω προβολής στην πλάτη της 
γραμματείας του συνεδρίου. Η συγκεκριμένη χορηγική δραστηριότητα είναι αποκλειστική 
(διατίθεται μόνο για έναν χορηγό) και ο τρόπος προβολής γίνεται κατόπιν συνεννόησης με τη 
γραμματεία του συνεδρίου. 

 

Δυνατότητα προβολής του λογοτύπου της εταιρείας χορηγού (την επιμέλεια και προετοιμασία 
αναλαμβάνει ο Χορηγός) μέσω οθόνης Plasma, που θα τοποθετηθεί στο χώρο παρουσίασης των 
e-posters. Η οθόνη προβολής των e-posters θα είναι διαθέσιμη για όλους τους συνέδρους 
καθ’όλη τη διάρκεια του συνεδρίου. 

 

Δυνατότητα προβολής του λογοτύπου της εταιρείας χορηγού στην τεχνική γραμματεία του 
συνεδρίου και στο σταθμό της ηλεκτρονικής παρακολούθησης συμμετοχής των συνέδρων 
(Barcode Scanner). 
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Ο χορηγός έχει την δυνατότητα οργάνωσης Δορυφορικού Συμποσίου στο πλαίσιο του 
επιστημονικού Προγράμματος του Συνεδρίου, διάρκειας 90 ή 45 λεπτών. Το θέμα του 
Δορυφορικού Συμποσίου προϋποθέτει έγκριση από την Επιστημονική Επιτροπή του συνεδρίου. 

 

Ο Χορηγός αναλαμβάνει: 
 την κάλυψη των εξόδων διαμονής και μετακίνησης των ομιλητών/ προέδρων του 

δορυφορικού συμποσίου. Το παραπάνω ισχύει και για ομιλητές/προεδρεία που είναι 
ήδη προσκεκλημένοι στο επιστημονικό πρόγραμμα του συνεδρίου.  

 την επιμέλεια και εκτύπωση των προσκλήσεων του Δορυφορικού Συμποσίου. 
 

Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες πρέπει να αποστείλουν στη Γραμματεία του συνεδρίου γραπτό 
αίτημα με προτάσεις (θεματολογία, προσκεκλημένοι ομιλητές) το αργότερο μέχρι και την  
30 Απριλίου 2020. 

 

  

 

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΕΩΣ 90 ΛΕΠΤΑ 

 

€ 8.500 πλέον ΦΠΑ 

ή 

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΕΩΣ 45 ΛΕΠΤΑ 

 

€ 6.500 πλέον ΦΠΑ 

ή 

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΩΣ 30 ΛΕΠΤΑ 

 

€ 5.500 πλέον ΦΠΑ 
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ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες παρακαλούνται να αποστείλουν την παρακάτω Φόρμα Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος έως και τις 30 Απριλίου 2020 μέσω email: info@myrtalycongress.gr. Για την 
επιβεβαίωση των χορηγιών θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με βάση τη γραπτή  υποβολή 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Για την επιβεβαίωση των χορηγιών θα ληφθεί υπόψη η συνολική 
ζήτηση της κάθε εταιρείας. 
 

Προβολή όλων των χορηγών με αναφορά του λογοτύπου τους: 

 στην ιστοσελίδα του συνεδρίου  
 στις ευχαριστίες στο έντυπο του Τελικού Προγράμματος 
 στις ευχαριστίες στο Βιβλίο περιλήψεων 
 και σε banner που θα αναρτηθεί στον εκθεσιακό χώρο του συνεδρίου 

 
Η διαδικασία ανάθεσης των χορηγιών στις εταιρείες- χορηγούς θα ολοκληρωθεί έως τις 31 
Μαΐου 2020. 
 

Για οποιαδήποτε ακύρωση συμμετοχής, η οποία θα αποστέλλεται γραπτώς μετά τις 31 Μαΐου 
2020, η καταβληθείσα προκαταβολή θα παρακρατείται έως ακυρωτικά συμμετοχής. 
 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΟΛΙΤΙΚΗ  

Όλες  οι  χορηγικές  δραστηριότητες  επιβαρύνονται  με  24%  ΦΠΑ.  Με  την  ανάληψη  της  
χορηγικής δραστηριότητας, θα υπογραφεί σύμβαση χορηγίας ανάμεσα στην εταιρεία χορηγό 
και τη γραμματεία του συνεδρίου: MYRTALY CONGRESS IKE  που  θα  αναλάβει  την  οικονομική  
διαχείριση  και  τιμολόγηση  για  λογαριασμό  του  οργανωτικού φορέα.  Με  την  υπογραφή  της  
σύμβασης,  η  χορηγός  εταιρεία  θα  πρέπει  να  καταβάλει  προκαταβολή ύψους  40%  του  
συνολικού  κόστους  χορηγίας.  Η  εξόφληση  μπορεί  να  γίνει  σε  45  ημέρες  από  την έκδοση  
των αντίστοιχων παραστατικών. Τα παραστατικά θα εκδοθούν και θα αποσταλούν από την 
MYRTALY CONGRESS IKE  αμέσως μετά το πέρας του συνεδρίου. 
 

  

mailto:info@myrtalycongress.gr
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ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες παρακαλούνται να αποστείλουν την παρούσα Φόρμα Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος έως και τις 30 Απριλίου 2020 μέσω email: info@myrtalycongress.gr 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΟΣΤΟΣ √ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΟΣΤΟΣ √ 

ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 

Περίπτερο 10-12m2  € 6.000  Οπισθόφυλλο € 2.000  

Περίπτερο 6m2 € 3.000  Εσωτερική εξωφύλλου € 1.500  

Τοποθέτηση Banner € 1.300  Εσωτερική οπισθόφυλλου € 1.500  

Πλάτη Γραμματείας € 1.500  Απλή Εσωτερική  € 1.300  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ/ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

Τεχνική Γραμματεία-Scanner € 1.500  Σελιδοδείκτες € 1.500  

Οθόνες e-posters € 1.500  Ένθετο σε τσάντες € 1.000  
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ 

ΕΩΣ 90 ΛΕΠΤΑ € 8.500  ΕΩΣ 30 ΛΕΠΤΑ € 5.500  

ΕΩΣ 45 ΛΕΠΤΑ € 6.500     

 

Με την παρούσα δηλώνεται η αποδοχή των περιεχομένων του εντύπου των Χορηγικών Δραστηριοτήτων 

Ημερομηνία_________________________ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:       

CONTACT PERSON:  ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ:                                                          

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:                                               FAX/EMAIL:                                                                

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τ.Κ. 

ΔΟΥ: ΑΦΜ: 

mailto:info@myrtalycongress.gr
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