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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 

 

Αγαπητοί κύριοι/ες, 

Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής, βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας προσκαλέσουμε 
στο 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιληψίας, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα και 
συγκεκριμένα στο Ξενοδοχείο Epirus Palace, στις 23 - 25 Σεπτεμβρίου 2022 σε υβριδική μορφή. 

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.  

Διαμορφώσαμε τα κόστη έτσι ώστε να επιλέξετε και να εκδηλώσετε τον τρόπο συμμετοχής σας με το 
καλύτερο δυνατό ανταποδοτικό όφελος για τις εταιρείες σας. 

Η συμμετοχή σας είναι εξαιρετικά σημαντική για την επιτυχία του Συνεδρίου 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 Epirus Palace, Ιωάννινα 

 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 

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

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ (PCO): 

 

MYRTALY CONGRESS IKE 
A: 2 Neomartiros Ioannou Square,  

452 21, Ioannina, Greece,  

T: +30 26510 73519 / 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  
 

ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ  

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ  

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Ενοικίαση Εκθεσιακού 
Χώρου 6m2 

€ 3.000 πλέον ΦΠΑ  
- 

 
- 

Ενοικίαση Εκθεσιακού 
Χώρου 10m2-12m2 

€ 6.000 πλέον ΦΠΑ  
- 

 
- 

Τοποθέτηση Banner € 1.300 πλέον ΦΠΑ  
- 

 
- 

Καταχώρηση 
ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ 

€ 2.000 πλέον ΦΠΑ Καταχώρηση 
ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ 

€ 2.000 πλέον ΦΠΑ 

Καταχώρηση  
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ 

€ 1.800 πλέον ΦΠΑ Καταχώρηση  
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ 

€ 1.800 πλέον ΦΠΑ 

Καταχώρηση  
ΑΠΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 

€ 1.300 πλέον ΦΠΑ Καταχώρηση  
ΑΠΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 

€ 1.300 πλέον ΦΠΑ 

Πλάτη γραμματείας € 2.000 πλέον ΦΠΑ  
- 

 
- 

Προβολή μέσω οθόνης e-
posters 

€ 1.500 πλέον ΦΠΑ  
- 

 
- 

Τεχνική Γραμματεία – 
Barcode scanner 

€ 1.500 πλέον ΦΠΑ  
- 

 
- 

Λογότυπο σε App € 2.000 πλέον ΦΠΑ Λογότυπο σε App € 2.000 πλέον ΦΠΑ 

Λογότυπο στο on-Demand 
υλικό του συνεδρίου 

€ 3.500 πλέον ΦΠΑ Λογότυπο στο on-Demand 
υλικό του συνεδρίου 

€ 3.500 πλέον ΦΠΑ 

Δορυφορικό Συμπόσιο  
ΕΩΣ 90 ΛΕΠΤΑ 

€ 6.000 πλέον ΦΠΑ Δορυφορικό Συμπόσιο  
ΕΩΣ 90 ΛΕΠΤΑ 

€ 6.000 πλέον ΦΠΑ 

Δορυφορικό Συμπόσιο  
ΕΩΣ 45 ΛΕΠΤΑ 

€ 4.500 πλέον ΦΠΑ Δορυφορικό Συμπόσιο  
ΕΩΣ 45 ΛΕΠΤΑ 

€ 4.500 πλέον ΦΠΑ 

Δορυφορική Διάλεξη 
ΕΩΣ 30 ΛΕΠΤΑ 

€ 3.500 πλέον ΦΠΑ Δορυφορική Διάλεξη 
ΕΩΣ 30 ΛΕΠΤΑ 

€ 3.500 πλέον ΦΠΑ 

 

Προβολή όλων των χορηγών με αναφορά του λογοτύπου:  

✓ στην ιστοσελίδα του συνεδρίου  
✓ στις ευχαριστίες του Τελικού Προγράμματος 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΧΟΡΗΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
 

Ενοικίαση Εκθεσιακού Χώρου 

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 επιλογή του χώρου θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.  

• 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 10 Ιουλίου 2022. 

• Το παραπάνω κόστος αναφέρεται μόνο σε κόστος ενοικίασης χώρου και δεν περιλαμβάνει 
προκατασκευασμένο περίπτερο. 

•  
 

Τοποθέτηση Banner  

Δυνατότητα προβολής με τοποθέτηση 1 (ενός) roll-up banner (χωρίς παρουσία αντιπροσώπου της 
εταιρίας) 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. 

 

Διαφημιστική καταχώρηση στο τελικό πρόγραμμα του συνεδρίου 

Διαφημιστική ολοσέλιδη καταχώρηση στο Τελικό Πρόγραμμα, το οποίο θα διανεμηθεί στους 
συμμετέχοντες με την εγγραφή τους. 

Για την επιλογή, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 

Οι διαφημίσεις θα πρέπει να είναι 4χρωμες σε αρχείο pdf υψηλής ανάλυσης διαστάσεων 16 cm 
(πλάτος) x 24 cm (ύψος) και θα πρέπει να σταλούν ηλεκτρονικά στο email: info@myrtalycongress.gr 
έως τις 30 Αυγούστου 2022 (αφού προηγηθεί επιβεβαίωση συμμετοχής από το Οργανωτικό Γραφείο). 

 
 
 
 
 

 

mailto:info@myrtalycongress.gr


 
 
 
 
 
 

  

 
5 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΧΟΡΗΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

 

Πλάτη γραμματείας 

Οι ενδιαφερόμενοι 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. 
 

Προβολή μέσω οθόνης e-posters   

Δυνατότητα προβολής του λογοτύπου της εταιρείας χορηγού στις οθόνες παρουσίασης των e-posters. 
Οι οθόνες προβολής των e-posters θα είναι διαθέσιμες για όλους τους συνέδρους καθ’ όλη τη 
διάρκεια του συνεδρίου. 

 

Τεχνική Γραμματεία – Barcode scanner  

Δυνατότητα προβολής του λογοτύπου της εταιρείας χορηγού στην τεχνική γραμματεία του συνεδρίου 
και στο σταθμό της ηλεκτρονικής παρακολούθησης συμμετοχής των συνέδρων (Barcode Scanner). 

Παρέχεται η δυνατότητα τοποθέτησης banner της χορηγού εταιρείας στη τεχνική γραμματεία στο 
χώρο της παραλαβής των διαφανειών. Η χορηγός εταιρεία αναλαμβάνει τη δημιουργία/εκτύπωση και 
αποστολή του banner. 

 

Λογότυπο σε App   

Δυνατότητα προβολής του λογοτύπου της εταιρείας χορηγού στο App του Συνεδρίου (μερική χορηγία) 
το οποίο περιλαμβάνει το ηλεκτρονικό πρόγραμμα του συνεδρίου και τους ομιλητές.  
 

Λογότυπο στο on-Demand υλικό του συνεδρίου   

Δυνατότητα προβολής του λογοτύπου της εταιρείας χορηγού στο on-Demand υλικό του συνεδρίου. 
Μετά το πέρας της εκδήλωσης, θα δημιουργηθεί το on-Demand υλικό του συνεδρίου, το οποίο θα 
αναρτηθεί στον ιστοχώρο του Πανελληνίου Επιστημονικού Συλλόγου κατά της Επιληψίας. Το υλικό 
θα περιλαμβάνει ανεξάρτητα βίντεο ανά ημέρα και ανά ομιλητή. Το λογότυπο της εταιρείας χορηγού 
θα συμπεριλαμβάνεται στο τέλος του κάθε βίντεο.  
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΧΟΡΗΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

 

Δορυφορικό Συμπόσιο ή Δορυφορική Διάλεξη  

Ο χορηγός έχει την δυνατότητα οργάνωσης Δορυφορικού Συμποσίου στο πλαίσιο του επιστημονικού 
Προγράμματος του Συνεδρίου, διάρκειας 90, 45 ή 30 λεπτών. Το θέμα του Δορυφορικού 
Συμποσίου/Δορυφορικής Διάλεξης 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  
31η Μαΐου 2022. 
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ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες παρακαλούνται να ενημερώσουν για την εκδήλωση ενδιαφέροντος τους 
έως και τις 31 Μαΐου 2022 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 του Τελικού Προγράμματος 

 
Η διαδικασία ανάθεσης των χορηγιών στις εταιρείες - χορηγούς θα ολοκληρωθεί έως τις 15 Ιουνίου 
2022. 
 

Για οποιαδήποτε ακύρωση συμμετοχής, η οποία θα αποστέλλεται γραπτώς μετά τις 30 Ιουνίου 2022, 
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.  Τα παραστατικά θα εκδοθούν και θα αποσταλούν από την MYRTALY CONGRESS IKE  αμέσως 
μετά το πέρας του συνεδρίου. 
 

 

mailto:info@myrtalycongress.gr

