ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
Αγαπητοί Συνεργάτες,
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής ΩΡΛ Εταιρείας Χειρουργικής Κεφαλής και
Τραχήλου, με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλεί στο 20o Πανελλήνιο Συνέδριο ΩΡΛ,
Χειρουργικής & Τραχήλου, το οποίο θα διεξαχθεί από 24 έως 27 Οκτωβρίου 2019,
στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στη Λάρισα.
Το Συνέδριο αποτελεί την κορυφαία εκδήλωση της Εταιρείας μας. Η κατά γενική
αναγνώριση επιτυχία των εκδηλώσεων της Εταιρείας τα προηγούμενα χρόνια και η
διαρκώς αυξανόμενη συμμετοχή, μας υποχρεώνει με αίσθημα ευθύνης, να
προσδιορίσουμε πολυεπίπεδη επιστημονική θεματολογία στα γνωστικά μας
αντικείμενα, προσβλέποντας στο βέλτιστο συνδυασμό στοχευμένου θεραπευτικού
αποτελέσματος και ποιοτικής χειρουργικής παρέμβασης.
Φέτος σε μία προσπάθεια διεύρυνσης και ανανέωσης θα συμπεριλάβουμε αφ’ ενός
θέματα που συχνά αντιμετωπίζουν οι νεότεροι συνάδελφοι στην κάθε ημέρα πράξη
και αφετέρου τα νεότερα δεδομένα της έρευνας και τεχνολογίας.
Η συμμετοχή των συναδέλφων με παρουσίαση εργασιών, συμμετοχή σε στρογγύλες
τράπεζες και η γόνιμη ανταλλαγή απόψεων, συμβάλει σημαντικά στην επιτυχία του
Συνεδρίου, όπως έχει αποδειχθεί προσφάτως. Η δική σας συμμετοχή ενδυναμώνει τις
επιστημονικές μας προσπάθειες, οι οποίες χωρίς αυτή δεν θα είχαν την ίδια δυναμική.
Προσδοκούμε σύντομα στη συμμετοχή και συμβολή της εταιρείας σας.
Με θερμούς χαιρετισμούς,
Ι. Μπιζάκης
Πρόεδρος του Δ.Σ.
της Ελληνικής Εταιρείας ΩΡΛ
Χειρουργικής Κεφαλής & Τραχήλου
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EΠΙΤΡΟΠΕΣ
Διοικητικό Συμβούλιο
Πανελλήνιας Ωτορινολαρυγγολογικής Εταιρείας
Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου
Πρόεδρος Ιωάννης Μπιζάκης
Αντιπρόεδρος Δημήτριος Νταβίλης
Γενική Γραμματέας Κεσίδου Όλγα
Ειδικός Γραμματέας Ιωάννης Χατζηιωάννου
Ταμίας Αριστείδης Χρυσοβέργης
Μέλη Ιωάννης Αηδόνης
Κωνσταντίνος Βλάχτσης
Ιωάννης Καστανιουδάκης
Χαρίτων Παπαδάκης

Επιστημονικός Φορέας
Πανελλήνια Εταιρεία Ωτορινολαρυγγολογίας
Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου
Βελεστίνου 11, 11523 Αθήνα
Ε: info@hellasorl.gr / W. www.hellasorl.gr

Εταιρεία Οργάνωσης
FREI S.A. Travel – Congress
Παπαρρηγοπούλου 3, 105 61 Αθήνα,
Τηλ: 210 3215600, Fax: 210 3219296
Email: sponsors@frei.gr , orl2019@frei.gr
www.orl2019.frei.gr
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ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Στρογγύλες Τράπεζες
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Ρινορραγία.
Εν τω βάθει φλεγμονές τραχήλου.
Διαταραχές κατάποσης.
Διαταραχές φώνησης.
Νοσηλευτικό τραπέζι με ΩΡΛ θέματα.
Επείγοντα στη ΠΑΙΔΟ-ΩΡΛ.
Διαφραγματο-ρινοπλαστική.
Ρινικοί πολύποδες.
Καρκίνος λάρυγγα.
Ίλιγγος.
Νεογνική βαρηκοΐα.
Διαδραστικό τραπέζι-μιλώ με τους ειδικούς: ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ
Προβλήματα αστικής ευθύνης και ποινικής ευθύνης που αφορούν τον ΩΡΛ.
Χρόνια Μέση Ωτίτης.
Κοχλιακά εμφυτεύματα.
Χρήση κρημνών στην ΩΡΛ.
Παθήσεις Σιαλογόνων αδένων.
Τραχειοτομή.
Διαδραστικό τραπέζι-μιλώ με τους ειδικούς: ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΡΙΝΟΣΠΑΡΡΑΡΙΝΙΩΝ.
Ο ρόλος της απεικόνισης στην ΩΡΛ.
Διαδραστικό τραπέζι-μιλώ με τους ειδικούς: ΩΤΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Διαδραστικό τραπέζι-μιλώ με τους ειδικούς: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΓΚΩΝ ΚΕΦΑΛΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΑΧΗΛΟΥ.
Παθήσεις θυρεοειδούς-παραθυρεοειδών αδένων.
Καρκίνος στοματικής κοιλότητας-φάρυγγα.
Υπνική άπνοια.
Η χρήση των lasers στην ΩΡΛ.
Ωτοσκλήρυνση.
Κεφαλαλγία-προσωπαλγία.
Θέματα ακουολογίας.
Αλλεργία.

Διαλέξεις
Θα πραγματοποιηθούν 30 διαλέξεις διάρκειας 30 λεπτών έκαστη, με θέματα ανάλογα
των στρογγυλών τραπεζιών, που θα συμπληρώνουν τα στρογγυλά τραπέζια.

Κλινικά Φροντιστήρια
Εκπαιδευτικά Σεμινάρια
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Το 20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ωτορινολαρυγγολογίας, Χειρουργικής Κεφαλής και
Τραχήλου, θα πραγματοποιηθεί από 24 έως 27 Οκτωβρίου 2019, στη Λάρισα, στο
Τμήμα Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στη Λάρισα.

Ξενοδοχειακές Κρατήσεις
Για τη διευκόλυνση των συνέδρων, έχει κρατηθεί επαρκής αριθμός δωματίων σε
διάφορα ξενοδοχεία της Λάρισας, εντός του πλαισίου τιμών του ΕΟΦ. Για
περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία
Οργάνωσης του Συνεδρίου στο email orl2019@frei.gr .

Ταξιδιωτικές Υπηρεσίες/Μεταφορές
Η Εταιρεία Οργάνωσης μπορεί να σας προσφέρει επίσης:
• Ομαδικές Μεταφορές από/προς Λάρισα
• Μεταφορές από/προς το αεροδρόμιο Αθηνών/Θεσσαλονίκης
• Επικοινωνία με τους συμμετέχοντες
Παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία FREI A.E. στην ηλεκτρονική διεύθυνση
orl2019@frei.gr ώστε να συζητήσουμε τις τυχόν ανάγκες της εταιρείας σας και να σας
ενημερώσουμε για τα αντίστοιχα κόστη.
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ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Κατηγορία Εγγραφής

Προεγγραφές έως 31/07/2019

Εγγραφές από 01/09/2019
και on site

Ειδικευμένοι Ιατροί

180€

200€

Ειδικευόμενοι

60€

80€

Λοιπές Ειδικότητες

100€

120€

Νοσηλευτές

30€

50€

Φοιτητές

Δωρεάν

20€

*Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%

Σε περίπτωση που η Χορηγός Εταιρεία επιθυμεί να συμμετάσχει με group εγγραφών
άνω των 15 ατόμων μπορεί να αποστείλει το αίτημά της στην Εταιρεία Οργάνωσης και
να γνωστοποιήσει τον αριθμό εγγραφών έως τις 31/07/2019 ώστε να διασφαλισθεί η
Α’ περίοδος εγγραφών. Τα ονόματα των συμμετεχόντων μπορούν να αποσταλούν
έως τις 27/09/2019. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εξόφληση των εγγραφών έως
18/10/2019. Αλλαγές ονομάτων θα γίνονται δεκτές μέχρι 21/10/2019.
Το δικαίωμα εγγραφής των Συνέδρων (Ειδικευμένων, Ειδικευόμενων, Νοσηλευτών και
άλλων ειδικοτήτων) περιλαμβάνει:
• Παρακολούθηση του Επιστημονικού Προγράμματος
• Πρόσβαση στην Έκθεση
• Συμμετοχή στην Εναρκτήρια Τελετή του Συνεδρίου
• Συνεδριακό υλικό
• Πιστοποιητικό συμμετοχής
Για ακυρώσεις εγγραφών που θα γνωστοποιηθούν εγγράφως στην γραμματεία του
Συνεδρίου έως και την 31/07/2019, επιστρέφεται το 50% του συνολικού ποσού.
Για ακυρώσεις που θα γνωστοποιηθούν εγγράφως στην γραμματεία του Συνεδρίου
μετά τις 01/08/2019 θα παρακρατηθεί το 100% του συνολικού ποσού.
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ΧΟΡΗΓΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ
Δορυφορική Διάλεξη

7.000 €

Δορυφορική Διάλεξη διάρκειας 30 λεπτών. Αίθουσα εξοπλισμένη με βασικό
οπτικοακουστικό εξοπλισμό. Η διαμονή και εγγραφή των ομιλητών είναι ευθύνη της
Χορηγού Εταιρείας. Η θεματολογία της Διάλεξης θα πρέπει να έχει πρώτα εγκριθεί από
την Επιστημονική Επιτροπή.
Οφέλη Χορηγού:
• Προβολή της Χορηγού Εταιρείας με banners και διάθεση προωθητικού υλικού
στο χώρο διεξαγωγής της Διάλεξης. Η κατασκευή των banners είναι
αποκλειστική ευθύνη της Χορηγού Εταιρείας
• Προβολή λογοτύπου στο banner των Χορηγών
• Αναφορά στο Τελικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου
• Προβολή του λογοτύπου της Χορηγού Εταιρείας στην ιστοσελίδα του
Συνεδρίου

Workshop

6.000 €

Βοηθήστε τους συνεργάτες σας να κατανοήσουν καλύτερα τα μηχανήματα, τα
εργαλεία ή τις υπηρεσίας σας προσφέροντας τη δυνατότητα της πρακτικής και της
εκπαίδευσης. Η χορηγία καλύπτει τη διοργάνωση Workshop διάρκειας 4 ωρών, το
οποίο θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο των εργασιών του Συνεδρίου κατόπιν
συνεννόησης με την Επιστημονική Επιτροπή.
Οφέλη Χορηγού:
• Προβολή της Χορηγού Εταιρείας με banners και διάθεση προωθητικού υλικού
στο χώρο διεξαγωγής του Workshop. Η κατασκευή των banners είναι
αποκλειστική ευθύνη της Χορηγού Εταιρείας
• Προβολή λογοτύπου στο banner των Χορηγών
• Αναφορά στο Τελικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου
• Προβολή του λογοτύπου της Χορηγού Εταιρείας στην ιστοσελίδα του
Συνεδρίου
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Training Courses

4.000 €

Για εξειδικευμένα θέματα που χρήζουν προσοχής και θα επιθυμούσατε να συζητηθούν
εντός ή εκτός τους προγράμματος του Συνεδρίου παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με
orl2019@frei.gr ή με την Οργανωτική Επιτροπή. Διάρκεια έως 3 ώρες.
Οφέλη Χορηγού:
• Προβολή της Χορηγού Εταιρείας με banners και διάθεση προωθητικού υλικού
στο χώρο διεξαγωγής του Course. Η κατασκευή των banners είναι αποκλειστική
ευθύνη της Χορηγού Εταιρείας
• Προβολή λογοτύπου στο banner των Χορηγών
• Αναφορά στο Τελικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου
• Προβολή του λογοτύπου της Χορηγού Εταιρείας στην ιστοσελίδα του
Συνεδρίου

Σημειώσεις
•
•
•
•
•
•

Οι τελικές ώρες των Δορυφορικών Συμποσίων είναι πιθανό να
αναπροσαρμοσθούν σύμφωνα με τις ανάγκες του Επιστημονικού
Προγράμματος
Τα Δορυφορικά Συμπόσια θα είναι διάρκειας ενενήντα (90) λεπτών και
περιλαμβάνουν βασικό οπτικοακουστικό εξοπλισμό. Δεν περιλαμβάνουν
διερμηνεία.
Οι Δορυφορικές Ομιλίες θα είναι διάρκειας τριάντα (30) λεπτών και
περιλαμβάνουν βασικό οπτικοακουστικό εξοπλισμό. Δεν περιλαμβάνουν
διερμηνεία.
Τα Workshop θα είναι διάρκειας τεσσάρων (4) ωρών και περιλαμβάνουν βασικό
οπτικοακουστικό εξοπλισμό. Τα υλικά, μηχανήματα και αναλώσιμα είναι ευθύνη
της χορηγού εταιρείας.
Τα Training Courses θα είναι διάρκειας τριών (3) ωρών και περιλαμβάνουν
βασικό οπτικοακουστικό εξοπλισμό. Τα υλικά, μηχανήματα και αναλώσιμα είναι
ευθύνη της χορηγού εταιρείας.
Οι ομιλητές είναι στην ευθύνη της Χορηγού Εταιρείας και καλύπτονται από
αυτήν (εγγραφή, τυχόν αμοιβές, διαμονή, μεταφορά, διατροφή)

Συνοπτικό Πρόγραμμα Συνεδρίου

3.500 €

Προβολή του λογοτύπου της εταιρείας ή του προϊόντος θα εμφανίζεται στο
οπισθόφυλλο του προγράμματος. Προβλεπόμενη ποσότητα 1.000 τεμάχια.
Οφέλη Χορηγού:
• Αποκλειστική χορηγία
• Προβολή λογοτύπου στο banner των Χορηγών
• Αναφορά στο Τελικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου
• Προβολή του λογοτύπου της Χορηγού Εταιρείας στην ιστοσελίδα του
Συνεδρίου
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Internet Corner

2.500 €

Ειδικά διαμορφωμένος χώρος στην έκθεση, με 4 υπολογιστές για δωρεάν πρόσβαση
στο διαδίκτυο από τους Συνέδρους.
Οφέλη Χορηγού:
• Αποκλειστική χορηγίας
• Δυνατότητα τοποθέτησης εταιρικού λογοτύπου
• Λογότυπο της Χορηγού Εταιρείας ως screen saver σε όλους του υπολογιστές
• Αναφορά στο banner των χορηγών
• Αναφορά στο Τελικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου
• Προβολή του λογοτύπου της Χορηγού Εταιρείας στην ιστοσελίδα του
Συνεδρίου

Οθόνη Plasma - Πρόγραμμα Συνεδρίου

2.000 €

2 Οθόνες 52’’ σε επιδαπέδια βάση, οι οποίες θα προβάλλουν σε ηλεκτρονική μορφή
του Πρόγραμμα του Συνεδρίου.
Οφέλη Χορηγού:
• Προβολή εταιρικού λογοτύπου στην οθόνη σε εναλλαγή με την προβολή του
προγράμματος
• Προβολή του λογοτύπου της
Χορηγού Εταιρείας, στην ιστοσελίδα του
Συνεδρίου
• Αναφορά στο banner των χορηγών
• Αναφορά στο Τελικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου

Προβολή Διαφήμισης σε οθόνη/ e-Poster

2.000 €

Λογότυπο της Εταιρείας στις οθόνες, στις οποίες θα προβάλλονται ηλεκτρονικά οι
αναρτημένες ανακοινώσεις.
Οφέλη δραστηριότητας:
• Αποκλειστική χορηγία
• Προβολή του λογότυπου της Εταιρείας με link, στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου
• Αναφορά στο banner των χορηγών
• Αναφορά στο Τελικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου
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Σταθμός Φόρτισης

2.000 €

Σταθμός φόρτισης ηλεκτρονικών συσκευών σε ειδική κατασκευή στο χώρο της
έκθεσης.
Οφέλη δραστηριότητας:
• Αποκλειστική χορηγία
• Προβολή χορηγού στην ειδική κατασκευή
• Προβολή του λογότυπου της Εταιρείας με link, στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου
• Αναφορά στο banner των χορηγών
• Αναφορά στο Τελικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου

Mobile Application

5.000 €

Ειδική προσαρμογή της ιστοσελίδας του Συνεδρίου για πρόσβαση από κινητά
τηλέφωνα και tablets.
Οφέλη δραστηριότητας:
• Εμφάνιση της Εταιρείας στην οθόνη πριν την είσοδο στο application
• Προβολή με εταιρικό λογότυπο καθ’ όλη τη διάρκεια της αναζήτησης
• Προβολή κειμένου της Χορηγού ή link στην ιστοσελίδα της
• Προβολή του λογοτύπου της χορηγού εταιρείας στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου
• Αναφορά στο banner των χορηγών
• Αναφορά στο Τελικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου

Livestreaming

8.000 €

Θα πραγματοποιηθεί ζωντανή αναμετάδοση των εργασιών του Συνεδρίου μέσω
ειδικού link στην ιστοσελίδα της Επιστημονικής Εταιρείας και στη συνέχεια θα παρέχεται
η δυνατότητα αναμετάδοσης των μαγνητοσκοπημένων ομιλιών του Συνεδρίου μέσα
από την ίδια ιστοσελίδα της Επιστημονικής Εταιρείας.
Η Εταιρεία θα έχει τη δυνατότητα να προβληθεί με το λογότυπό της στο ειδικό
παράθυρο αναμετάδοσης των ομιλιών του Συνεδρίου.
Τα δικαιώματα μετά από 2 μήνες από την λήξη του Συνεδρίου μαζί με το υλικό
παρουσιάσεων εκχωρούνται στην Πανελλήνια Εταιρεία Ωτορινολαρυγγολογίας,
Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου και για 1 χρόνο στη Χορηγό Εταιρεία
Οφέλη δραστηριότητας:
• Αποκλειστική χορηγία
• Προβολή του λογοτύπου της Εταιρείας στο ειδικό παράθυρο αναμετάδοσης
ομιλιών
• Προβολή του λογοτύπου της Εταιρείας με link, στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου
• Αναφορά στο banner των χορηγών
• Αναφορά στο Τελικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου
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Πλάτη Γραμματείας

3.000 €

Ειδική κατασκευή στην πλάτη της Γραμματείας του Συνεδρίου με δυνατότητα
προβολής του Εταιρικού λογοτύπου ή προϊόντος.
Οφέλη δραστηριότητας:
• Προβολή του λογοτύπου της Εταιρείας με link, στην επίσημη ιστοσελίδα του
Συνεδρίου
• Αναφορά στο banner των χορηγών
• Αναφορά στο Τελικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου

Βραβεία
Κατά την Τελετή Λήξης του Συνεδρίου, θα βραβευθούν οι τρεις καλύτερες προφορικές
ανακοινώσεις, οι οποίες θα παρουσιασθούν στο Συνέδριο.
1ο Βραβείο: 1.500€
2ο Βραβείο: 1.000€
3ο Βραβείο: 500€
Οφέλη δραστηριότητας:
• Εκπρόσωπος της Χορηγού Εταιρείας θα απονείμει το Χορηγούμενο βραβείο
• Προβολή του λογοτύπου της Εταιρείας με link, στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου
• Αναφορά στο banner των χορηγών
• Αναφορά στο Τελικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου
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Ένθεση

1.000€

Υπάρχει η δυνατότητα ένθεσης διαφημιστικού υλικού ή εντύπου στην Τσάντα του
Σεμιναρίου, προβλεπόμενη ποσότητα 1.000 τεμάχια.
Οφέλη Χορηγού:
• Αναφορά στο Τελικό Πρόγραμμα του Σεμιναρίου ως «Χορηγός»
• Προβολή του λογοτύπου της Χορηγού Εταιρείας στην επίσημη ιστοσελίδα του
Συνεδρίου
• Αναφορά στο banner των Χορηγών.

Είδος Καταχώρησης

Τελικό Πρόγραμμα

Οπισθόφυλλο

2.300€

Εσωτερική Οπισθόφυλλου

2.000€

2η Εσωτερική Οπισθόφυλλου

1.800€

Εσωτερική Εξωφύλλου

2.000€

2η Εσωτερική Εξωφύλλου

1.800€

Απλή ολοσέλιδη εσωτερική

1.300€

Σελιδοδείκτης
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800€

Ενοικίαση/ ίχνος επί εδάφους

800€ / ανά τ.μ.

Κατά την διάρκεια του Συνεδρίου, θα λειτουργεί Έκθεση με Φαρμακευτικά προϊόντα και
Ιατρικό εξοπλισμό. Οι εταιρείες που επιθυμούν δομημένο περίπτερο, ειδική κατασκευή
και επίπλωση μπορούν να απευθύνονται στη Εταιρεία Οργάνωσης.
Οφέλη χορηγού εταιρείας:
• Αναφορά στο Banner των εταιρειών
• Αναφορά στο Τελικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου
• Προβολή του λογοτύπου της χορηγού εταιρείας στην επίσημη ιστοσελίδα του
Συνεδρίου

Ενοικίαση χώρου για εκθεσιακό τραπέζι
για εκδοτικούς οίκους

500€

Η ανωτέρω τιμή περιλαμβάνει
• 1 τραπέζι & 2 καρέκλες

Banner

1.200€

Δυνατότητα τοποθέτησης ενός (1) banner διαστάσεων 0,80μ. πλάτος x 2μ. ύψος, σε
χώρο κοντά στην Γραμματεία του Συνεδρίου. Η κατασκευή του banner είναι ευθύνη
της Χορηγού Εταιρείας.
Οφέλη χορηγού εταιρείας:
• Αναφορά στο Τελικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου.

Διευκρινήσεις
•

•
•
•

•
•

Τα υλικά κατασκευής των περιπτέρων θα πρέπει να πληρούν τους διεθνής
όρους και να μην είναι εύφλεκτα. Επίσης τονίζεται ότι οι εκθέτες δεν επιτρέπεται
κατά ουδένα τρόπο να τρυπήσουν ή να προκαλέσουν ζημιές στους χώρους
διεξαγωγής του Συνεδρίου.
Η ενοικίαση του Εκθεσιακού Χώρου περιλαμβάνει χάραξη και παροχή 500 KW
ρεύματος. Για επιπλέον ανάγκες ηλεκτροδότησης, οι Εκθέτες θα πρέπει να
επικοινωνήσουν με την Εταιρεία Οργάνωσης του Συνεδρίου.
Οι Εκθέτες θα πρέπει να φροντίσουν για την επίπλωση και τη διακόσμηση του
περιπτέρου τους.
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, σε
περίπτωση που επιθυμούν κατασκευή.
Η Εταιρεία Οργάνωσης δε φέρει ευθύνη για το είδος της κατασκευής των
γειτονικών Εκθετών, αλλά θα μπορεί να διαθέτει σχετικές πληροφορίες, εφόσον
ζητηθούν.
Οι αναγραφόμενες τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%.
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Προτεραιότητα επιλογής εκθεσιακού χώρου
Για την επιλογή εκθεσιακού χώρου θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με την
ημερομηνία παραλαβής της συμπληρωμένης εντολής και αφού συνεκτιμηθεί η
συνολική προς το Συνέδριο προσφορά του Εκθέτη. Παρακαλούμε πολύ να δηλώσετε
τις επιλογές σας στη φόρμα συμμετοχής και να την αποστείλετε στο orl2019@frei.gr

Όροι πληρωμής- ακυρωτική πολιτική
Μετά την επιβεβαίωση της επιλογής σας, θα αποσταλεί ιδιωτικό συμφωνητικό, το
οποίο παρακαλούμε να υπογράψετε και να αποστείλετε στην Εταιρεία Οργάνωσης
Όλες οι κρατήσεις, επιβεβαιώσεις ή ακυρώσεις θα πρέπει να αποστέλλονται γραπτώς .
Για να ισχύσουν οι κρατήσεις εκθεσιακού χώρου, καθώς και κάθε άλλη μορφή
χορηγίας, υπογράφεται συμβόλαιο με την Εταιρεία Οργάνωσης το αργότερο έως
27/09/2019. Ορίζεται προκαταβολή 50%, η οποία θα πρέπει να καταβληθεί με την
επιβεβαίωση της ζητούμενης χορηγίας προκειμένου να προχωρήσουμε σε δέσμευση.
Η εξόφληση του συνολικού ποσού θα πρέπει να έχει γίνει μέχρι 14/10/2019.
Το κόστος για τις χορηγίες και εγγραφές επιβαρύνεται με ΦΠΑ 24% .

Για τη συμμετοχή σας στο Συνέδριο, θα τηρηθεί αυστηρά σειρά
προτεραιότητας.
Ασφάλεια
Οι εκθέτες έχουν την ευθύνη για την ασφάλεια των προϊόντων, των εκθεμάτων τους
και λοιπών υλικών του περιπτέρου τους, για το λόγο αυτό θα πρέπει να λάβουν οι ίδιοι
τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για κλοπή ή απώλεια τους. Η Οργανωτική Επιτροπή
και η διοργανώτρια Εταιρεία FREI S.A. Travel – Congress δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για
την φύλαξη και παροχή οποιασδήποτε ασφάλισης των εκθεμάτων ή και των εκθετών
ή ζημιών που αυτοί μπορούν να προξενήσουν στο χώρο της Έκθεσης.
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Εκθεσιακό Πλάνο

14

Φόρμα Χορηγικής Συμμετοχής
Επωνυμία Εταιρείας ___________________ Επάγγελμα ______________________________
ΑΦΜ _________________________________ ΔΟΥ____________________________________
Υπεύθυνος ___________________________ Θέση στην εταιρεία ______________________
Δ/νση ________________________________ Περιοχή _______________Τ.Κ________________
Τηλέφωνο ________________ Fax _________________ Email ___________________________
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Δορυφορικό Συμπόσιο

ΚΟΣΤΟΣ

√

12.000€

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΚΟΣΤΟΣ

Συνοπτικό Πρόγραμμα

3.500€

Δορυφορική Διάλεξη

7.000€

Internet Corner

2.500€

Workshop

6.000€

Οθόνες Plasma - Πρόγραμμα

2.000€

Training/ Instructional
Courses

4.000€

Πλάτη Γραμματείας

3.000€

Livestreaming

8.000€

Οθόνη/ e-Poster

1.500€

Ένθεση

1.000€

Σταθμός Φόρτισης

2.000€

Banner

1.200€

Mobile Application

5.000€

Εκδοτικός Οίκος

√

500€
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΘΕΣΗ
Οπισθόφυλλο
Εσωτερική
Οπισθόφυλλου
2η Εσωτερική
Οπισθόφυλλου
Σελιδοδείκτης

ΚΟΣΤΟΣ

√

ΘΕΣΗ

ΚΟΣΤΟΣ

2.300€

Εσωτερική Εξωφύλλου

2.000€

2.000€

2η Εσωτερική Εξωφύλλου

1.800€

1.800€

Απλή ολοσέλιδη εσωτερική

1.300€

√

800€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Νο…. τ.μ. = ………= ….….. €
Επιλογή εκθεσιακού περιπτέρου: 1η επιλογή……… 2η επιλογή……… 3ηεπιλογή………….
Με την παρούσα δηλώνεται η αποδοχή των περιεχομένων του εντύπου των Χορηγικών
Δραστηριοτήτων

Υπογραφή ___________________________ Ημερομηνία __________________________
* Παρακαλούμε να αποστείλετε τη Φόρμα συμπληρωμένη στο email: sponsors@frei.gr
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