
ΕΝΤΥΠΟ ΧΟΡΗΓΙΚΩΝ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ



S.A.

Συνεδριακή ΑΕ/ Conferre SA
Λεωφ. Σταύρου Νιάρχου Θέση Μάρες, Πεδινή ΤΚ 45500, 
Ιωάννινα, Ελλάδα
Τηλ: +30 26510 68610, Fax: +30 26510 68611
E-mail: info@conferre.gr, Website: www.conferre.gr 

Χαιρετισμός
Αγαπητοί Συνεργάτες,

Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στο 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών Νόσων του Εντέρου, που 
φέτος θα πραγματοποιηθεί στις 25-28 Μαΐου 2023 στο Ξενοδοχείο Valis Hotel & Conference Center στην Αγριά Βόλου.

Το Συνέδριο έχει ως στόχο την προβολή των νεότερων δεδομένων και πρακτικών στον τομέα των ΙΦΝΕ. Διακεκριμένοι επιστήμονες θα μας 
μεταφέρουν τις γνώσεις και την εμπειρία τους μέσα από διαλέξεις, στρογγυλά τραπέζια και παρουσιάσεις περιστατικών ενώ τα θέματα 
θα δομηθούν με τρόπο που θα συγκεντρώσουν το ενδιαφέρον διαφόρων ειδικοτήτων που επιθυμούν να ενημερωθούν λεπτομερώς για 
τις νέες εξελίξεις στον τομέα των ΙΦΝΕ.

Η συμμετοχή σας είναι ιδιαίτερα σημαντική για την επιτυχή διοργάνωση του Συνεδρίου μας.

Αναμένουμε την από μέρους σας εκδήλωση ενδιαφέροντος.

Με εκτίμηση,

 O Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Γεώργιος Μπάμιας
Καθηγητής Γαστρεντερολογίας,
Ιατρική Σχολή, Εθνικό & Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής

Καψωριτάκης Ανδρέας
Καθηγητής Παθολογίας - Γαστρεντερολογίας,
Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας,
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας



Διοικητικό Συμβούλιο ΕΟΜΙΦΝΕ

Πρόεδρος: Γ. Μπάμιας Ταμίας: Ι. Παπακωνσταντίνου

Μεταβατικός Πρόεδρος: Ι. Κουτρουμπάκης Εκπαιδευτικά Υπεύθυνη: Μ. Τζουβαλά

Αντιπρόεδρος: Ν. Βιάζης Επιστημονικά Υπεύθυνος: Κ. Καρμίρης

Γεν. Γραμματέας: Ε. Ζαμπέλη Επίτιμος Πρόεδρος: Ε. Β. Τσιάνος

Οργανωτική Επιτροπή
Πρόεδρος: Α. Καψωριτάκης, Αντιπρόεδρος: Ν. Βιάζης

Γενικός Γραμματέας: Α. Μανωλάκης, Ειδικός Γραμματέας: Κ. Αργυρίου 
Ταμίας: Ι. Παπακωνσταντίνου 

Μέλη: Α. Καλτσά, Γ. Καραμπέκος, Κ. Οικονόμου, Β. Παπαδόπουλος, Α. Παπαευθυμίου

     

Ο. Γιουλεμέ Κ. Καρμίρης Μ. Οικονόμου 

Ε. Ζαμπέλη Κ. Κατσάνος Κ. Παρασκευά 

Α. Θεοδωροπούλου Ι. Κουτρουμπάκης Α. Πρωτοπαπάς 

Γ. Θεοχάρης Χ. Λιάτσος Κ. Σουφλέρης

Κ. Θωμόπουλος Κ. Μιμίδης Μ. Τζουβαλά

Δ. Καραγιάννης Γ. Μπάμιας Δ. Χριστοδούλου 

Επιστημονική Επιτροπή

Ι. Αποστολόπουλος Α. Μπαλδιμτσής

Φ. Γεροβασίλης Π. Θ. Παντσάς

Ν. Καπετανάκης Ε. Παπαδημητρίου

Μ. Καρδάση Σ. Πουρνάρας

Κ. Κουλτσίδας Κ. Πώποτας

Α. Μαντίδης

Τοπική Οργανωτική Επιτροπή

Διοργάνωση



Πληροφορίες Εγγραφής
Κατηγορία εγγραφής Κόστος

Ειδικοί 200,00€

Ειδικευόμενοι 80,00€

Λοιποί Επαγγελματίες Υγείας Δωρεάν

Προπτυχιακοί/Μεταπτυχιακοί Φοιτητές Δωρεάν

Η εγγραφή περιλαμβάνει:

Παρακολούθηση του επιστημονικού
προγράμματος

Επίσκεψη στον
Εκθεσιακό Χώρο

Παρακολούθηση Συνεδρίου σε
δεύτερο χρόνο (videos on demand)

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης
(CME-CPD credits)

Σημειώσεις:
Η έκδοση τιμολογίου επιβαρύνεται με ΦΠΑ 24%

Για την επιβεβαίωση της εγγραφής απαιτείται πλήρης εξόφληση.
Για κάλυψη εγγραφών συμμετεχόντων οι εταιρείες παρακαλούνται να επικοινωνούν με το

Οργανωτικό- Συντονιστικό Γραφείο Συνεδριακή ΑE/Conferre SA
τηλ. +30 26510 68610 email: info@conferre.gr
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ΧΟΡΗΓΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Πλατινένιοι 16.000,00€

Χρυσοί 13.000,00€

Αργυροί 10.000,00€

Για την επιλογή των χορηγικών δραστηριοτήτων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας και θα συνυπολογισθεί το συνολικό ύψος  
της κάθε χορηγίας (ανά εταιρεία). 

Σε περιπτώσεις ισόποσων χορηγιών και ταυτόχρονων (χρονικά) αιτημάτων θα αποφασίσει το ΔΣ είτε κρίνοντας με βάση τη συνολική παρουσία της 
κάθε χορηγού στις δραστηριότητες της ΕΟΜΙΦΝΕ είτε με κλήρωση. 

Οι εταιρείες που θα επιλέξουν τη συμμετοχή τους σε μία από τις παραπάνω κατηγορίες θα έχουν προτεραιότητα στην επιλογή των χορηγικών 
δραστηριοτήτων που περιγράφονται στο παρόν έντυπο.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι οι τιμές δεν περιλαμβάνουν 24% ΦΠΑ

Όλες οι εταιρείες ανεξαρτήτως ποσού & τρόπου συμμετοχής λαμβάνουν τα παρακάτω προνόμια:
• Εταιρικό λογότυπο στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου
• Εταιρικό λογότυπο στα newsletterτου Συνεδρίου

• Εταιρικό λογότυπο στα banner σήμανσης του Συνεδρίου 
•  Εταιρικό Λογότυπο στο τελικό πρόγραμμα του Συνεδρίου στην ενότητα των ευχαριστιών
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Δορυφορικά Συμπόσια και Διαλέξεις

Δορυφορικό Συμπόσιο διάρκειας 45 λεπτών 9.000€

Τα θέματα και οι ώρες των δορυφορικών συμποσίων θα ορισθούν σε συνεργασία με την ΟΕ του συνεδρίου.

Σημειώσεις

• Οι δυνατότητες για τις ανωτέρω επιλογές χορηγίας είναι περιορισμένες και θα διατεθούν με προτεραιότητα στα αιτήματα που επιλέξουν να 
συμμετέχουν στις κατηγορίες ΠΛΑΤΙΝΕΝΙΟΣ - ΧΡΥΣΟΣ - ΑΡΓΥΡΟΣ χορηγός (με τη σειρά που περιγράφονται οι κατηγορίες).
• Το θέμα και η ημέρα, θα οριστεί σε απόλυτη συνεργασία με την Οργανωτική Επιτροπή του συνεδρίου. Λαμβάνεται επίσης υπόψη η ημερομηνία 
κατάθεσης του αιτήματος και η συνολική συμμετοχή του χορηγού.
• Τα έξοδα των ομιλητών-προεδρείων δεν συμπεριλαμβάνονται στο ποσό χορηγίας.
Οι εταιρείες που επιθυμούν να συμμετέχουν με δορυφορικό συμπόσιο θα πρέπει να ενημερώσουν το αργότερο έως και τις 10 Φεβρουαρίου 2023 για 
να ληφθεί υπόψη στη διαμόρφωση του προγράμματος από την Οργανωτική Επιτροπή.

Δορυφορική Διάλεξη διάρκειας 30 λεπτών 7.000€
 

Τα θέματα και οι ώρες των δορυφορικών διαλέξεων θα ορισθούν σε συνεργασία με την ΟΕ του συνεδρίου.

Σημειώσεις

• Οι δυνατότητες για τις ανωτέρω επιλογές χορηγίας είναι περιορισμένες και θα διατεθούν με προτεραιότητα στα αιτήματα που επιλέξουν να 
συμμετέχουν στις κατηγορίες ΠΛΑΤΙΝΕΝΙΟΣ - ΧΡΥΣΟΣ - ΑΡΓΥΡΟΣ χορηγός (με τη σειρά που περιγράφονται οι κατηγορίες). 
• Το θέμα και η ημέρα, θα οριστεί σε απόλυτη συνεργασία με την Οργανωτική Επιτροπή του συνεδρίου. Λαμβάνεται επίσης υπόψη η ημερομηνία 
κατάθεσης του αιτήματος και η συνολική συμμετοχή του χορηγού.
• Τα έξοδα των ομιλητών-προεδρείων δεν συμπεριλαμβάνονται στο ποσό χορηγίας.
Οι εταιρείες που επιθυμούν να συμμετέχουν με δορυφορική διάλεξη θα πρέπει να ενημερώσουν το αργότερο έως και τις 10 Φεβρουαρίου 2023 για 
να ληφθεί υπόψη στη διαμόρφωση του προγράμματος από την Οργανωτική Επιτροπή.
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Εκθεσιακός Χώρος

Ενοικίαση Εκθεσιακού Χώρου 6 τ.μ. 3.900€

Η εμπορική έκθεση θα λειτουργεί έξω από τις κύριες αίθουσες του συνεδρίου. 
Προτεραιότητα στην επιλογή χώρου θα διατεθεί στις εταιρείες που συμμετέχουν με μία από τις κατηγορίες (Πλατινένιος - Χρυσός - Αργυρός) (με τη σειρά 
που περιγράφονται οι κατηγορίες).

Η ανωτέρω τιμή περιλαμβάνει: 
Παροχή Ηλεκτρικού ρεύματος 500 Watts ανά 6 τετραγωνικά μέτρα. 1 Τραπέζι & 2 Καρέκλες

Σημειώσεις

• Το εκθεσιακό πλάνο του συνεδρίου θα αποσταλεί αφού πρώτα προηγηθεί η επιλογή των Πλατινένιων, Χρυσών & Αργυρών Χορηγών του Συνεδρίου.
• Παρακαλούμε όπως αποστείλετε εγγράφως την εκδήλωση ενδιαφέροντος για εκθεσιακό περίπτερο, καθώς θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας στην 
επιλογή.
• Το τοπογραφικό θα είναι διαθέσιμο μετά τις 10 Απριλίου 2023 για την επιλογή των μεγάλων χορηγών (Πλατινένιων, Χρυσών & Αργυρών Χορηγών). Στη 
συνέχεια θα ακολουθήσει η επιλογή θέσεων για τους άλλους χορηγούς.
• Για τις προδιαγραφές που αφορούν στο περίπτερο με φυσική παρουσία (βλ. σχετική ενότητα)

Τοποθέτηση banner 2.000€
 

Στον εκθεσιακό χώρο θα διατεθεί χώρος για τοποθέτηση banner γιατις εταιρείες χορηγούς.  
Η κάθε χορηγός εταιρεία μπορεί να τοποθετήσει banner διαστάσεων έως 1,00 Χ 2,0 μέτρα ΠχΥ 
Δεν θα διατεθεί τοπογραφικό για την επιλογή θέσης για την τοποθέτηση των banner.
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Καταχωρήσεις σε συνεδριακά έντυπα

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Εσωτερική Σελίδα 2.000€

Σελίδα για SmPC ΔΩΡΕΑΝ

ΚΑΤΑΧΩΡHΣΗ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ

Εσωτερική Σελίδα 2.000€

Σελίδα για SmPC ΔΩΡΕΑΝ

*Παράδοση λογοτύπου και ηλεκτρονικών αρχείων για τις καταχωρίσεις 17x24 (αρχείο pdf) έως 15/03/2023.

Τοποθέτηση ηλεκτρονικής οθόνης 2.200€

Η εταιρεία χορηγός μπορεί να προβληθεί σε οθόνη πλάσμα για να προβάλλει spot / διαφημιστικό digital υλικό.
Στο κόστος συμπεριλαμβάνεται και το κόστος ενοικίασης οθόνης πλάσμα 55’ για τις ημέρες που θα παρέχει η διοργάνωση. 
Η οθόνη θα τοποθετηθεί έξω από τη κεντρική αίθουσα σε ειδικό χώρο
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Ηλεκτρονική προβολή/διαφήμιση

Προβολή σε Mobile Application (αποκλειστική χορηγία) 3.000€
 

Προβολή με εταιρικό λογότυπο στην ειδική εφαρμογή με το πρόγραμμα του Συνεδρίου ή οποία θα εμπεριέχει το λογότυπο της κάθε χορηγού εταιρείας. 
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.

Προβολή στις οθόνες με το Πρόγραμμα Συνεδρίου 2.000€

Σε ηλεκτρονικές οθόνες 55’ στις οποίες θα προβάλλεται το πρόγραμμα του Συνεδρίου θα εμφανίζεται το λογότυπο των εταιρειών χορηγών. Με 
προτεραιότητα η προβολή των εταιρειών που θα επιλέξουν την δραστηριότητα και ανήκουν σε μία από τις κατηγορίες Πλατινένιος – Χρυσός – Αργυρός.

Προβολή στις οθόνες e-Posters (αποκλειστικά) 3.500€
 

Λογότυπο της Χορηγού Εταιρείας θα προβάλλεται σε οθόνες plasma όπου θα παρουσιάζονται τα eposters του συνεδρίου.

Μαγνητοσκόπηση και παρακολούθηση σε δεύτερο χρόνο 2.000€

Μετά τη λήξη του Συνεδρίου θα υπάρχει δυνατότητα αναμετάδοσης τωνβιντεοσκοπημένων ομιλιών μεμονωμένα (Video on Demand). Ενημέρωση 
μέσω Newsletter σε όλους τους Συμμετέχοντες του Συνεδρίου με τα λογότυπα των εταιρειών χορηγών που θα συμμετέχουν με τη συγκεκριμένη 
χορηγικήδραστηριότητα.
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Διαλείμματα καφέ

Διάλειμμα καφέ 1.500€
 

Εταιρικό λογότυπο θα αναφέρεται με ειδική σήμανση στο χώρο κατά τη διάρκεια του διαλείμματος καφέ.

Σημείωση: Η χορηγία αφορά 1 διάλειμμα καφέ
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• Δεν παρέχεται προκατασκευασμένο περίπτερο.
Η εταιρεία είναι υπεύθυνη για την κατασκευή του περιπτέρου της και τον 
εσωτερικό διάκοσμο. Μέγιστο ύψος κατασκευής 2,50 μέτρα για όλες τις 
εταιρείες

• Για την επιλογή του εκθεσιακού χώρου θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας 
σύμφωνα με την ημερομηνία παραλαβής του αιτήματος. Προτεραιότητα 
θα διατεθεί στις εταιρείες που θα συμμετέχουν με ένα από τα χορηγικά 
πακέτα (Πλατινένιος - Χρυσός - Αργυρός)

• Η ενοικίαση του εκθεσιακού χώρου περιλαμβάνει χάραξη και παροχή 
500W ρεύματος. Οι εκθέτες που επιθυμούν παροχή ηλεκτρικού ρεύματος 
επιπλέον των προσφερόμενων 500W θα πρέπει να ενημερώσουν γραπτώς 
τη γραμματεία του Συνεδρίου τουλάχιστον 15 ημέρες πριν την έναρξή του. 
Το κόστος επιβαρύνει τη χορηγό εταιρεία.

• Οι εκθέτες δεν θα πρέπει να τοποθετούν οποιοδήποτε στοιχείο στα 
περίπτερά τους, το οποίο βλάπτει ή παρεμποδίζει με κανένα τρόπο τους 
υπόλοιπους εκθέτες. Η γραμματεία του Συνεδρίου διαθέτει το δικαίωμα 
να μετακινήσει ή να μετατρέψει εγκαταστάσεις οι οποίες επηρεάζουν τον 
εκθεσιακό χώρο ή προκαλούν κίνδυνο ή ενόχληση στους άλλους εκθέτες.

• 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.

• Το τοπογραφικό θα είναι διαθέσιμο στις αρχές Απριλίου μετά τη 
συγκέντρωση των αιτημάτων για συμμετοχή στην έκθεση και σύμφωνα 
με τα υγειονομικά πρωτόκολλα σε ισχύ. Δύναται να τροποποιηθεί σε 
περίπτωση που επιβληθούν νέοι κανονισμοί από τη πολιτεία βάσει 
πρωτοκόλλων.

• Η προτεραιότητα στη διευθέτηση/τροποποίηση θα διατεθεί στις εταιρείες 
που συμμετέχουν σε ένα από τα χορηγικά πακέτα (Πλατινένιος - Χρυσός 
- Αργυρός).

    Σημειώσεις για τη συμμετοχή με ενοικίαση Εκθεσιακού Χώρου
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ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
• Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για τις εταιρείες που επιθυμούν να συμμετάσχουν πρέπει να γίνει εγγράφως στην Εταιρεία Οργάνωσης του Συνεδρίου.
• Παρακαλούμε σημειώσατε ότι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Θα ληφθεί υπόψη το ύψος χορηγίας ανά εταιρεία χορηγό, ο χρόνος υποβολής του αιτήματος και ηγραπτή 

επιβεβαίωση.
• Προτεραιότητα σε όλες τις χορηγικές δραστηριότητες θα έχουν οι εταιρείες που θα επιλέξουν να συμμετέχουν σε μία από τις κατηγορίες (Πλατινένιος- Χρυσός - Αργυρός).
• Οι εκθέτες καθώς και οι εταιρείες που θα αναλάβουν την κατασκευή των εκθεσιακών περιπτέρων θα πρέπει να συμμορφωθούν με τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας που 

επιβάλλει ο Συνεδριακός Χώρος καθώς και με το πρωτόκολλο του συνεδρίου που θα διαμορφωθεί σύμφωνα με την υγειονομική κατάσταση την περίοδο εκείνη.
• Διευκρινίζεται ότι ο εκθεσιακός χώρος δύναται να τροποποιηθεί εφόσον κριθεί απαραίτητο βάσει τωνυγειονομικών πρωτοκόλλων σε ισχύ την περίοδο εκείνη.
• Η εκ νέου οριοθέτηση και διάταξη θα γίνει με σειρά προτεραιότητας των αιτημάτων που είχανεπιβεβαιωθεί.
• Οι εκθέτες κατά τις ώρες λειτουργίας της εμπορικής έκθεσης του συνεδρίου φέρουν αποκλειστικά τηνευθύνη ορθής και ασφαλούς λειτουργίας του εκθεσιακού τους περιπτέρου, 

είναι υπεύθυνοι για τηνασφάλεια των εκθεμάτων τους και των προσωπικών τους αντικειμένων τόσο αναφορικά με θέματακλοπής όσο και με θέματα ασφάλειας αστικής ευθύνης.

Στις ανωτέρω αναγραφόμενες τιμές των προς χορηγία δραστηριοτήτων δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

Οι εταιρείες που επιθυμούν να συμμετέχουν με δορυφορική διάλεξη ή συμπόσιο θα πρέπει να ενημερώσουν το αργότερο έως και τις 10 Φεβρουαρίου 2023 για να ληφθεί υπόψη 
στη διαμόρφωση τουπρογράμματος από την Οργανωτική Επιτροπή.

ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή θα πρέπει να σταλεί γραπτώς στο Οργανωτικό Συντονιστικό Γραφείο: info@conferre.gr.

Το Οργανωτικό Συντονιστικό Γραφείο θα επιβεβαίωση την παραλαβή του αιτήματος. Η αξιολόγηση των αιτημάτων για χορηγίες θα γίνει από την Οργανωτική Επιτροπή και το ΔΣ έως και 
τις 01/3/2023.

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 20/05/2023.

Το κόστος για τις προαναφερόμενες χορηγικές επιλογές επιβαρύνεται με ΦΠΑ 24%. 

ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

• Ακυρώσεις αναφορικά με επιβεβαιωμένες χορηγίες θα γίνονται δεκτές έως και τις 01/03/2023

• Μετά την ημερομηνία αυτή τα ακυρωτικά θα εφαρμόζονται στο 100% του ποσού χορηγίας




