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Πρόσκληση Συμμετοχής Χορηγίας & Έκθεσης

Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής του 25ου Πανελληνίου Συνεδρίου 

της ΕΕΜΜΟ που διοργανώνεται από την Ελληνική Εταιρεία Μελέτης και 

Μεταβολισμού των Οστών, σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε ως χορηγοί 

και να υποστηρίξετε το συνέδριο αυτό, διαμορφώνοντας το δικό σας πακέτο 

χορηγίας ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρείας σας.

Το 25ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΕΜΜΟ, είναι ένα συνέδριο που 

διοργανώνει κάθε χρόνο η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης και Μεταβολισμού 

των Οστών, με συμμετοχή 250 - 300 ειδικευμένων και ειδικευόμενων 

ιατρών των ειδικοτήτων Ρευματολογίας, Ενδοκρινολογίας, Γυναικολογίας, 

Ορθοπαιδικής, Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, Νεφρολογίας, 

Παιδιατρικής, Παθολογίας και Γενικής Ιατρικής καθώς και άλλων 

επαγγελμάτων υγείας, όπως Φυσιοθεραπευτές και Νοσηλευτές.

Θεωρούμε σημαντική την παρουσία και προβολή της Εταιρείας σας, στο 

εν λόγω συνέδριο και σας παραθέτουμε όλους τους δυνατούς τρόπους 

υποστήριξης και συμμετοχής σας καθώς και τα ανταποδοτικά οφέλη που 

παρέχονται ανάλογα με το είδος της χορηγίας που θα επιλέξετε.

Γραμματεία Συνεδρίου - Τμήμα Χορηγιών
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Φορέας Διοργάνωσης

Ελληνική Εταιρεία Μελέτης  
Μεταβολισμού των Οστών

Θράκης 2 , 151 24 Μαρούσι
Τηλ. / Fax: 210 6128606
e-mail: eemmo@otenet.gr
web site: www.eemmo.gr

PCO-CONVIN Α.Ε.

Κώστα Βάρναλη 29, 152 33 Χαλάνδρι
Τηλ.: 210 6833600, Fax: 210 6847700
e-mail: congress@pco-convin.gr
web site: www.pco-convin.gr

EEMMO

Οργανωτής
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Διοικητικό Συμβούλιο & Επιτροπές

Διοικητικό Συμβούλιο Ε.Ε.Μ.Μ.Ο 2017 - 2018 

Πρόεδρος Κασκάνη Ευαγγελία

Αντιπρόεδρος  Μάκρας Πολυζώης

Γεν. Γραμματέας Πατρίκος Δήμος

Ταμίας Χρονόπουλος Ευστάθιος

Μέλη  Ματσούκα Αικατερίνη  
Σταθόπουλος Κωνσταντίνος 
Τουρνής Συμεών

Οργανωτική Επιτροπή 25ου Πανελληνίου Συνεδρίου ΕΕΜΜΟ

Το Δ.Σ και οι

Αμερικάνος Νικόλαος
Αναγνώστης Θεόδωρος
Ανδρώνης Χρήστος
Αντωνιάδης Αναστάσιος
Αφαντενός Νικόλαος
Γεωργακόπουλος Νικόλαος
Δημητρακόπουλος Βασίλειος
Δήμου Γεώργιος
Καραμήτσιου Βικτωρία

Κατσαλήρα Αικατερίνη
Μακέστας Μιχάλης
Μανδρακός Ευάγγελος
Μανουσίδης Δημήτριος
Παπαβεργής Σταύρος
Πίνη Ευαγγελία
Σαρπάκης Αλέξανδρος
Σοκορέλος Μιχάλης
Φλωράκης Δήμος

Αντύπας Γεώργιος
Γιώβος Ιωάννης
Καπετάνος Γεώργιος
Καραχάλιος Θεόφιλος
Καρράς Δημήτριος
Καταξάκη Ευαγγελία
Κοσμίδης Χρήστος
Λατσός Γεώργιος
Λυρίτης Γεώργιος

Μαυρουδής Κωνσταντίνος
Μπερμπερίδης Χαράλαμπος
Παπαδοπούλου Φωτεινή
Παπαϊωάννου Νικόλαος
Σκαραντάβος Γρηγόριος
Σφυρόερα Αικατερίνη
Τροβάς Γεώργιος
Τσακαλάκος Νικόλαος
Χατζηδάκης Δημήτριος

Επιστημονική Επιτροπή 25ου Πανελληνίου Συνεδρίου ΕΕΜΜΟ
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Θεματολογία Συνεδρίου

Γενετική της οστεοπόρωσης

Σύγχρονη διαγνωστική προσέγγιση της οστεοπόρωσης

Σύγχρονες κατευθύνσεις και προοπτικές στη θεραπευτική της 
οστεοπόρωσης

Διαγνωστικά και θεραπευτικά προβλήματα

Εξελίξεις στην οστεοαρθρίτιδα

Πρόληψη και αντιμετώπιση κατάγματος ισχίου

Βιταμίνη D και οστά

Μικροβαρύτητα και οστά

Σαρκοπενία και ευπάθεια

Μεταβολικά νοσήματα και οστό

Ειδικά νοσήματα με επίδραση στον οστικό μεταβολισμό
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Σημαντικές Ημερομηνίες

Έναρξη υποβολής εργασιών
1 Ιουνίου 2017

Έναρξη εγγραφών
1 Ιουλίου 2017

Ενεργοποίηση Ιστοσελίδας 
www.25eemmo.gr 

10 Ιουλίου 2017

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής εργασιών
31 Ιουλίου 2017

Ενημέρωση συγγραφέων εργασιών
4 Σεπτεμβρίου 2017
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Χώρος Διεξαγωγής

Sheraton Rhodes Τηλέφωνο: 2241 075000

Λεωφόρος Ιαλυσού, Ρόδος

www.sheratonrhodesresort.gr

Χτισμένο στο πανέμορφο νησί της Ρόδου, 

στην περιοχή της Ιξιάς, σε πολύ μικρή 

απόσταση τόσο από την Παλαιά Πόλη της 

Ρόδου όσο και από το αεροδρόμιο. 

Το Ξενοδοχείο αναπτύσσεται σε έκταση 

80 στρεμμάτων και διαθέτει 14 αίθουσες 

εκδηλώσεων, τρία εστιατόρια, τρία 

μπαρ, γκαράζ 150 θέσεων και χώρους 

αθλοπαιδιών.

Το Sheraton Rhodes Resort 

διαθέτει μία ευρεία γκάμα πολυ-

λειτουργικών χώρων στην οποία 

συμπεριλαμβάνονται το Imperial 

Ballroom και δεκατέσσερις ακόμη 

αίθουσες συνεδριάσεων διαφορετικών 

μεγεθών, που εκτείνονται συνολικά σε 

περίπου 3.000 τετραγωνικά μέτρα. 

Το ξενοδοχείο μπορεί να φιλοξενήσει 

συνέδρια μέχρι 650 ατόμων. Οι 

εγκαταστάσεις προσφέρουν φυσικό 

φωτισμό, ασύρματη σύνδεση στο In-

ternet σε όλους τους συνεδριακούς 

χώρους.
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Α. Πακέτα Χορηγιών 

Σημείωση:
Παρακαλούμε για την αποστολή του εταιρικού λογότυπου της εταιρείας σας σε αρχείο .pdf ή .jpeg, σε ανάλυση 300 
dpi, σε τετραχρωμία, στην ηλεκτρονική διεύθυνση sponsors@25eemmo.gr.

Κατηγορία Συνολικό ποσό Χορηγίας
Μέγας Χορηγός € 24.000,00

Χρυσός Χορηγός € 16.000,00

Αργυρός Χορηγός € 8.000,00

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής συμμετοχής: 31 Ιουλίου 2017.
Σημείωση:
Μετά την ανωτέρω ημερομηνία, η διαχείριση όλων των χορηγιών θα πραγματοποιηθεί με σειρά προτεραιότητας.

Οφέλη & Προνόμια 

Περιγραφή Μέγας Χρυσός Αργυρός Χορηγός
Λογότυπο (εταιρικό) στην ιστοσελίδα  
του Συνεδρίου

Λογότυπο (εταιρικό) σε banner  
του Συνεδρίου

Προτεραιότητα επιλογής εκθεσιακού χώρου 
στην έκθεση του Συνεδρίου

Προτεραιότητα επιλογής εκθεσιακού χώρου 
στην έκθεση του Συνεδρίου, μετά τον  
Μέγα Χορηγό

Προτεραιότητα επιλογής εκθεσιακού χώρου 
στην έκθεση του Συνεδρίου, μετά τον  
Χρυσό Χορηγό

Λογότυπο (εταιρικό) στο τελικό πρόγραμμα 
σε ειδική σελίδα αφιερωμένη στον Μεγάλο, 
το Χρυσό και τον Αργυρό Χορηγό

Απλή ολοσέλιδη διαφημιστική καταχώρηση 
στο τελικό πρόγραμμα, σε προνομιακή θέση

Απλή ολοσέλιδη διαφημιστική καταχώρηση 
στο τελικό πρόγραμμα

Ένα (1) διαφημιστικό έντυπο, χωρίς χρέωση,  
στην τσάντα της επιστημονικής εκδήλωσης

Προτεραιότητα επιλογής  
στις κατηγορίες χορηγιών 

Προτεραιότητα επιλογής στις κατηγορίες 
χορηγιών αμέσως μετά τον Μεγάλο Χορηγό

Προτεραιότητα επιλογής στις κατηγορίες 
χορηγιών αμέσως μετά τον Μεγάλο  
και Χρυσού Χορηγό

9



Eλληνικής Εταιρείας Μελέτης
Μεταβολισμού των Οστών

Οκτωβρίου
S h e r a to n
R h o d e s
Ρόδος

20-22Πανελλήνιο Συνέδριο

Β. Δορυφορικά Συμπόσια & Διαλέξεις

Δορυφορικό Συμπόσιο € 10.000,00

Η εταιρεία χορηγός έχει την δυνατότητα διοργάνωσης δορυφορικού συμποσίου συνολικής 
διάρκειας 1 ώρας και 30 λεπτών, κατόπιν συνεννόησης με την οργανωτική επιτροπή.

Δορυφορική Διάλεξη € 7.000,00

Η εταιρεία χορηγός έχει την δυνατότητα διοργάνωσης δορυφορικής διάλεξης συνολικής 
διάρκειας 1 ώρας, κατόπιν συνεννόησης με την οργανωτική επιτροπή.

Δορυφορική Διάλεξη € 5.000,00

Η εταιρεία χορηγός έχει την δυνατότητα διοργάνωσης δορυφορικής διάλεξης συνολικής 
διάρκειας 30 λεπτών, κατόπιν συνεννόησης με την οργανωτική επιτροπή.

Τα δορυφορικά συμπόσια και οι διαλέξεις περιλαμβάνουν:

• Χρήση της αίθουσας
• Βασικό οπτικοακουστικό εξοπλισμό
• Οθόνη προβολής
•  Άδεια για την χρήση του λογότυπου της επιστημονικής εκδήλωσης στις τυπωμένες 

προσκλήσεις του δορυφορικού συνεδρίου ή της δορυφορικής διάλεξης
•  Επιστημονικό πρόγραμμα του δορυφορικού συμποσίου ή της δορυφορικής διάλεξης 

στο τελικό πρόγραμμα της επιστημονικής εκδήλωσης (εφόσον αυτό έχει παραληφθεί σε 
προκαθορισμένο από την γραμματεία χρόνο)

•  Αναγγελία σε ειδικά διαμορφωμένες σελίδες στο τελικό πρόγραμμα και το website του 
συνεδρίου , όπου θα αναφέρονται αποκλειστικά τα δορυφορικά συμπόσια και οι διαλέξεις 
του συνεδρίου

•  Λογότυπο εταιρικό στο website του συνεδρίου
•  Λογότυπο εταιρικό στο τελικό πρόγραμμα του συνεδρίου

Σημείωση:
Οι τελικές ώρες και η διάρκεια των δορυφορικών συμποσίων και των δορυφορικών διαλέξεων θα διαμορφωθούν 
κατόπιν συνεννόησης με την οργανωτική επιτροπή.
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Γ. Δυνατότητες Χορηγίας

Web Casting (αποκλειστικότητα) € 15,000.00

Παρέχεται η δυνατότητα της ζωντανής αναμετάδοσης του επιστημονικού προγράμματος κατά 
τη διάρκεια του συνεδρίου, με την αυτόματη on line εγγραφή σε αυτό.
Όλοι οι εγγεγραμμένοι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τις 
ομιλίες του συνεδρίου μέσω ειδικής ιστοσελίδας, κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής και για ένα 
(1) χρόνο μετά τη λήξη του.

Προνόμια χορηγίας

•  Δυνατότητα αποκλειστικής χορηγίας, on-line πρόσβασης των συμμετεχόντων στο περιεχόμενο 
που θα προβάλλεται κατά τη διάρκεια του συνεδρίου και μετά από τη λήξη αυτού.

•  Το λογότυπο της εταιρείας-χορηγού θα εμφανίζεται στην πρώτη σελίδα, κατά τη διαδικασία 
εγγραφής και πρόσβασης στην υπηρεσία.

•  Το λογότυπο της εταιρείας-χορηγού θα εμφανίζεται όπου αναφέρεται η συγκεκριμένη υπηρεσία.

•  Λογότυπο εταιρικό ή προϊόντος σε ειδική σελίδα αφιερωμένη στους χορηγούς, στο website 
του συνεδρίου. 

•  Λογότυπο εταιρικό ή προϊόντος σε ειδική σελίδα αφιερωμένη στους χορηγούς στο τελικό 
πρόγραμμα του συνεδρίου.

Συνοπτικό Πρόγραμμα (αποκλειστικότητα) € 2,000.00

Προνόμια χορηγίας

•  Δυνατότητα εκτύπωσης του εντύπου του συνοπτικού προγράμματος, με προβολή του 
λογοτύπου εταιρικού ή προϊόντος σε αυτό. (ή διαφημιστικής καταχώρησης). Τα έντυπα αυτά 
μπορούν να τοποθετηθούν σε ειδική θήκη, στην κονκάρδα των συνέδρων.

•  Λογότυπο εταιρικό ή προϊόντος σε ειδική σελίδα αφιερωμένη στους χορηγούς, στο website 
του συνεδρίου.

•  Λογότυπο εταιρικό ή προϊόντος σε ειδική σελίδα αφιερωμένη στους χορηγούς στο τελικό 
πρόγραμμα του συνεδρίου.

Πλάτη Γραμματείας (ανά θέση) € 3,500.00

Η κατασκευή της γραμματείας διαθέτει χώρο με 2 θέσεις για προβολή της εταιρείας χορηγού.

Ποδιά Γραμματείας € 3,000.00
Η κατασκευή της γραμματείας διαθέτει χώρο σε εμφανές σημείο στο μπροστινό μέρος της,  
για την προβολή της εταιρείας/χορηγού.
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Γ. Δυνατότητες Χορηγίας

Πλάτη Γραμματείας (δύο θέσεις) 
& Ποδιά Γραμματείας (αποκλειστικότητα) 

€ 9,000.00

Προνόμια χορηγίας
•  Στο χώρο στην πλάτη γραμματείας καθώς και στο μπροστινό μέρος της γραμματείας, υπάρχει 

η δυνατότητα εκτύπωσης λογοτύπου ή καταχώρηση της εταιρείας χορηγού.
•  Λογότυπο εταιρικό ή προϊόντος σε ειδική σελίδα αφιερωμένη στους χορηγούς, στο website 

του συνεδρίου. 
•  Λογότυπο εταιρικό ή προϊόντος σε ειδική σελίδα αφιερωμένη στους χορηγούς, στο τελικό 

πρόγραμμα του συνεδρίου.

Σήμανση Χώρου (αποκλειστικότητα) € 2,500.00

Μικρές σημάνσεις θα τοποθετηθούν σε διάφορα σημεία στο συνεδριακό χώρο για την 
καθοδήγηση των συνέδρων.

Προνόμια χορηγίας

•  Το λογότυπο της εταιρείας-χορηγού θα τυπωθεί στις σημάνσεις.

•  Λογότυπο εταιρικό ή προϊόντος σε ειδική σελίδα αφιερωμένη στους χορηγούς, στο website 
του συνεδρίου.

•  Λογότυπο εταιρικό ή προϊόντος σε ειδική σελίδα αφιερωμένη στους χορηγούς στο τελικό 
πρόγραμμα του συνεδρίου.

Web Lounge Area  
& Evaluation Corner (αποκλειστικότητα) € 4,000.00

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στο Ίντερνετ, σε ειδικά 
διαμορφωμένο χώρο, κοντά στην έκθεση, όπου θα γίνεται και η ηλεκτρονική αξιολόγηση του 
συνεδρίου, η οποία είναι απαραίτητη για την παραλαβή του πιστοποιητικού παρακολούθησης.

Προνόμια χορηγίας

•  Το λογότυπο της εταιρείας-χορηγού θα τοποθετηθεί σε σήμανση, ό,που αναφέρεται η 
συγκεκριμένη υπηρεσία και στον χώρο που θα φιλοξενείται.

•  Το λογότυπο της εταιρείας-χορηγού θα εμφανίζεται στην οθόνη των υπολογιστών που θα 
βρίσκονται στο χώρο, για την ελεύθερη χρήση από τους συνέδρους.

•  Λογότυπο εταιρικό ή προϊόντος σε ειδική σελίδα αφιερωμένη στους χορηγούς, στο website 
του συνεδρίου. 

•  Λογότυπο εταιρικό ή προϊόντος σε ειδική σελίδα αφιερωμένη στους χορηγούς, στο τελικό 
πρόγραμμα του συνεδρίου.
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Γ. Δυνατότητες Χορηγίας

Χώρος Προετοιμασίας  
Ομιλητών (αποκλειστικότητα) 

€ 2,500.00

Προνόμια χορηγίας

•  Το λογότυπο της εταιρείας-χορηγού θα τοποθετηθεί σε σήμανση στο χώρο παραλαβής των 
παρουσιάσεων και εξυπηρέτησης των ομιλητών.

•  Λογότυπο εταιρικό ή προϊόντος σε ειδική σελίδα αφιερωμένη στους χορηγούς, στο website 
του συνεδρίου. 

•  Λογότυπο εταιρικό ή προϊόντος σε ειδική σελίδα αφιερωμένη στους χορηγούς, στο τελικό 
πρόγραμμα του συνεδρίου.

Congress Application  € 5,000.00

Προνόμια χορηγίας 
•  Ανάπτυξη μιας αποκλειστικής εφαρμογής για το Συνέδριο, της οποίας η χρήση προσφέρεται 

δωρεάν σε όλους τους συμμετέχοντες του συνεδρίου.

•  Η εφαρμογή θα είναι διαθέσιμη σε όλες τις συσκευές (κινητά τηλέφωνα, tablet ή φορητούς 
υπολογιστές) με σύνδεση στο διαδίκτυο, ανεξάρτητα από το λειτουργικό τους σύστημα. 
Οι συμμετέχοντες, μέσω αυτής, θα έχουν άμεση πρόσβαση στο επίσημο πρόγραμμα του 
συνεδρίου, θα λαμβάνουν  ενημερωτικά μηνύματα, ειδοποιήσεις, ειδησεογραφικά άρθρα και 
άλλα πολλά που σχετίζονται με το συνέδριο και όλες τις εξελίξεις κατά τη διάρκεια του.

Οφέλη Χορηγίας

•  Λογότυπο του Χορηγού στην οθόνη εκκίνησης της εφαρμογής
•  Λογότυπο του Χορηγού στο επίσημο site του Συνεδρίου
•  Λογότυπο του Χορηγού στο τελικό πρόγραμμα του Συνεδρίου
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Γ. Δυνατότητες Χορηγίας

Καταχωρήσεις στα έντυπα του Συνεδρίου

Τελικό Πρόγραμμα Κόστος

Απλή ολοσέλιδη εσωτερική σελίδα € 1,000.00

4η εξωφύλλου (οπισθόφυλλο) € 3,000.00

2η και 3η εξωφύλλου (έκαστη) € 2,000.00

Σαλόνι € 2,000.00

Σελιδοδείκτης € 1,500.00

Ένθετο στην τσάντα  
του Συνεδρίου (300 τεμάχια) € 1,500.00

Προνόμια χορηγίας

•  Δυνατότητα τοποθέτησης ένθετου προωθητικού εντύπου στις τσάντες των συμμετεχόντων 
(η εταιρεία-χορηγός παρέχει το έντυπο)

•  Λογότυπο εταιρικό ή προϊόντος σε ειδική σελίδα αφιερωμένη στους χορηγούς, στο website 
του συνεδρίου

•  Λογότυπο εταιρικό ή προϊόντος σε ειδική σελίδα αφιερωμένη στους χορηγούς στο τελικό 
πρόγραμμα του συνεδρίου
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Δ. Έκθεση

Ενοικίαση Χώρου 
Η έκθεση του Συνεδρίου θα λειτουργεί στο Foyer της αίθουσας Imperial Ballroom. Τα περίπτερα 
θα παραχωρηθούν ως κενός ενοικιαζόμενος χώρος 6 τ.μ. και δεν περιλαμβάνουν τοιχία, μοκέτα, 
φωτισμό και κατασκευή.

Ενοικίαση χώρου για εκθεσιακό περίπτερο € 4.000

Ενοικίαση χώρου για εκδοτικούς οίκους € 500

Η ανωτέρω τιμή περιλαμβάνει παροχή ηλεκτρικού ρεύματος 500 Watts 

Προνόμια εκθετών:

• Μία (1) τσάντα του συνεδρίου
•  Λογότυπο εταιρικό ή προϊόντος σε ειδική σελίδα αφιερωμένη στους εκθέτες και χορηγούς, 

στο website του συνεδρίου
•  Λογότυπο εταιρικό ή προϊόντος σε ειδική σελίδα αφιερωμένη στους εκθέτες και χορηγούς 

στο τελικό πρόγραμμα του συνεδρίου

Σημείωση
Η κάτοψη της έκθεσης του συνεδρίου όπως φαίνεται στο παρόν έντυπο ενδέχεται να τροποποιηθεί. Ο υπεύθυνος 
των χορηγιών και της έκθεσης του συνεδρίου είναι στη διάθεση των εκθετών προκειμένου να συζητήσει 
συγκεκριμένες υπηρεσίες και ιδιαίτερες προδιαγραφές. Η αναθεωρημένη και τελική κάτοψη της έκθεσης θα 
συμπεριληφθεί στο τελικό πρόγραμμα του συνεδρίου και στο εγχειρίδιο των εκθετών που θα αποσταλεί 1 μήνα 
πριν την έναρξη της εκδήλωσης.

Διαχείριση αιτήσεων και επιλογή περιπτέρων
Προτεραιότητα επιλογής θα έχει ο Μέγας Χορηγός και στη συνέχεια οι Χρυσοί και οι Αργυροί 
χορηγοί. Μετά από την τελική επιλογή των ανωτέρω χορηγών, όλες οι αιτήσεις θα εξετάζονται 
βάσει προτεραιότητας.

Τρόπος υποβολής αίτησης
Παρακαλούμε όπως συμπληρώσατε και αποστείλατε την Αίτηση Συμμετοχής Έκθεσης, στην 
γραμματεία του συνεδρίου PCO CONVIN, μέσω e-mail στο sponsors@25eemmo.gr. Για την 
επιβεβαίωση συμμετοχής απαιτείται η κατάθεση του 50% του συνολικού ποσού συμμετοχής, μαζί 
με τη συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση, εκτός και εάν υπάρχει προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία. Για κάθε αίτηση για εκθεσιακό χώρο που αποστέλλεται από την 15η Ιουλίου 2017, 
απαιτείται προπληρωμή του συνολικού ποσού ενοικίασης του περιπτέρου.
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Κάτοψη Εκθεσιακού Χώρου 
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Ε. Διαδικασία Δήλωσης Συμμετοχής (Έκθεση / Χορηγία)

Αίτηση συμμετοχής Χορηγίας / Έκθεσης
Οι αιτήσεις συμμετοχής χορηγίας/έκθεσης θα πρεπει να απευθυνονται στη γραμματεία του 
συνεδρίου:
PCO CONVIN Α.Ε., Κώστα Βάρναλη 29, 15233, Χαλάνδρι, Αθήνα
Τηλ. : 210 6833600, e-mail: sponsors@25eemmo.gr

Επιλογή περιπτέρων: βάσει προτεραιότητας

Αίτηση συμμετοχής χορηγίας
Μετά την παραλαβή του αιτήματος χορηγίας, αποστέλλεται συμβόλαιο προς υπογραφή. Το 
συμβόλαιο θα πρέπει να υπογράφεται και να αποστέλλεται μαζί με την απαιτούμενη προκαταβολή. 
Το συμβόλαιο χορηγίας, το οποίο θα υπογράφεται από την εταιρεία-χορηγό αποτελεί δέσμευση 
για την αγορά των υπηρεσιών. Οι όροι συμμετοχής χορηγίας περιλαμβάνονται στο παρόν 
έντυπο και στο συμφωνητικό.

Αίτηση συμμετοχής στην έκθεση
Η συμπληρωμένη αίτηση συμμετοχής στην έκθεση θα πρεπει να αποστέλλεται με e-mail στη 
γραμματεία του συνεδρίου, αναφέροντας τα επιθυμητά περίπτερα, βάσει της αρίθμησής τους 
στο παρόν έντυπο. Τρεις (3) τουλάχιστον εναλλακτικές επιλογές θα πρεπει να δηλώνονται, με 
τη σειρά προτίμησης του αιτούντα προκειμένου να διασφαλιστεί η προτεραιότητα.

Μετά την παραλαβή του αιτήματος, αποστέλλεται συμβόλαιο προς υπογραφή.

Το συμβόλαιο θα πρέπει να υπογράφεται και να αποστέλλεται μαζί με την απαιτούμενη 
προκαταβολή, το οποίο αποτελεί δέσμευση από τον εκθέτη/χορηγό για την αγορά των υπηρεσιών. 
Οι όροι συμμετοχής έκθεσης περιλαμβάνονται στο παρόν έντυπο και στο συμφωνητικό.

H υπογραφή των Αιτήσεων Συμμετοχής Χορηγίας και Εκθεσης δηλώνουν αποδοχή των όρων 
συμμετοχής. Η αίτηση συμμετοχής χορηγίας/έκθεσης θεωρείται συμβόλαιο, βάσει του οποίου 
δεσμεύονται και τα 2 μέρη.

Όροι πληρωμής
Όροι πληρωμής

50% του συνολικού ποσού συμμετοχής απαιτείται ως προκαταβολή για την επιβεβαίωση του 
αιτούμενου εκθεσιακού χώρου ή της αιτούμενης χορηγίας, με την υπογραφή του συμβολαίου 
(εκτός εάν υπάρχει προηγούμενη συμφωνία).

Το υπόλοιπο 50% θα εξοφλείται 1 μήνα πριν τη διεξαγωγή του συνεδρίου.

Τρόπος πληρωμής

1. Με επιταγή σε διαταγή PCO-CONVIN Α.Ε. 

2. Με κατάθεση στην τράπεζα στον κάτωθι λογαριασμό: 

 Δικαιούχος: PCO-CONVIN S.A.
 Αιτιολογία: 25ο Πανελλήνιο ΕΕΜΜΟ
 Αριθμός Λογαριασμού: 0026 0400 130 2000 11474
 IBAN: GR 090 2604000000130200011474
 BIC: ERBKGRAA
 Επωνυμία Τράπεζας: EUROBANK

Όλα τα τραπεζικά έξοδα βαρύνουν εξ’ ολοκλήρου τον εντολέα.
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Διαδικασία Δήλωσης Συμμετοχής (Έκθεση / Χορηγία)

Ακυρωτική Πολιτική
Κάθε ακύρωση συμμετοχής (με χορηγία ή εκθεσιακό περίπτερο) χρειάζεται να αποστέλλεται 
εγγράφως στη γραμματεία του συνεδρίου PCO CONVIN Α.Ε., με e-mail στο: sponsors@25eemmo.gr

Η οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατήσει:

•  20% του συνολικού ποσού συμμετοχής (χορηγίας ή εκθεσιακού περιπτέρου), για οποιαδήποτε 
ακύρωση αποστέλλεται εγγράφως στη γραμματεία του συνεδρίου έως την 30η Ιουνίου 2017.

•  70% του συνολικού ποσού συμμετοχής (χορηγίας ή εκθεσιακού περιπτέρου), για οποιαδήποτε 
ακύρωση αποστέλλεται εγγράφως στη γραμματεία του συνεδρίου από την 1η έως και την 31η 
Ιουλίου 2017.

•  Καμία επιστροφή προκαταβολής δεν είναι δυνατή μετά την 1η Αυγούστου 2017.

ΦΠΑ

Όλα τα ποσά που αναφέρονται στο παρόν έντυπο δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%.
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Ενημέρωση Υπηρεσιών

Αγαπητοί Συνεργάτες,

Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής του 25ου Πανελληνίου Συνεδρίου της ΕΕΜΜΟ, το οποίο θα 
πραγματοποιηθεί από 20 - 22 Οκτωβρίου 2017, στη Ρόδο, στο ξενοδοχείο Sheraton Rhodes, 
σας ενημερώνουμε ότι η εταιρεία οργάνωσης του Συνεδρίου PCO-CONVIN, έχει εξασφαλίσει 
ένα σημαντικό αριθμό δωματίων για να εξυπηρετήσει στη διαμονή των συμμετεχόντων E.Y και 
συνεργατών σας στο συνεδριακό ξενοδοχείο. Επίσης, ως ταξιδιωτικό γραφείο IATA, η εταιρεία 
μας μπορεί να αναλάβει οποιαδήποτε άλλη τουριστική υπηρεσία τυχόν χρειαστείτε όπως:

έκδοση αεροπορικών εισιτηρίων 

έκδοση ακτοπλοϊκών εισιτηρίων

μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο

μεταφορές από και προς το ξενοδοχείο

Τα πακέτα συμμετοχής και διαμονής έχουν υπολογιστεί στο ξενοδοχείο διεξαγωγής για 
διαμονή 2 και 3 διανυκτερεύσεων και σε συνδυασμό με την εγγραφή για το συνέδριο. Έχουμε 
προχωρήσει παράλληλα και σε προ κράτηση ομαδικών αεροπορικών εισιτηρίων προς Ρόδο, 
όπως αναφέρονται στο παρόν έντυπο (ακολουθεί σχετικός πίνακας).

Επίσης έχει προβλεφθεί και μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο της Ρόδου, κόστος που 
περιλαμβάνεται στο πακέτο του αεροπορικού εισιτηρίου, από και προς το Sheraton (ακολουθεί 
σχετικός πίνακας).

Παρακαλούμε θερμά όπως μας ενημερώσατε σχετικά με τις ανάγκες της εταιρείας σας σε δωμάτια 
και αεροπορικές κρατήσεις καθώς και τις μετακινήσεις, το αργότερο έως την 1η Ιουλίου 2017.

Με την παραλαβή του αιτήματός σας, θα σας αποσταλεί συμβόλαιο με τους όρους συμμετοχής, το 
οποίο παρακαλούμε να συμπληρωθεί και να μας επιστραφεί σφραγισμένο και υπογεγραμμένο, 
προκειμένου οι κρατήσεις σας να θεωρούνται έγκυρες. Παρακαλούμε σημειώσατε ότι θα τηρηθεί 
αυστηρά σειρά προτεραιότητας.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση.

Τμήμα τουριστικών υπηρεσιών
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Πακέτα Εγγραφής & Διαμονής

Κόστος πακέτου εγγραφής/διαμονής 

Πακέτο Κόστος

Πακέτο 2 διανυκτερεύσεων € 640

Πακέτο 3 διανυκτερεύσεων € 860

Ανάλυση Πακέτου Κόστος (2 διανυκτερέυσεων)

Εγγραφή € 200,00

Διανυκτέρευση € 150,00 χ2

Διατροφή € 70,00 χ2

Τα ανωτέρω πακέτα κρατήσεων περιλαμβάνoυν:

Ξενοδοχειακές υπηρεσίες 

• Διαμονή 2 ή 3 διανυκτερεύσεων

• Εγγραφή

• Πρωινό

• Γεύμα

**  Για επιπλέον διανυκτέρευση παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το Τμήμα Τουριστικών Υπηρεσιών  

accomodation@25eemmo.gr ή μέσω της ιστοσελίδας του συνεδρίου 

Εγγραφή

• Παρακολούθηση του επιστημονικού προγράμματος

• Το τελικό πρόγραμμα και τα πρακτικά του συνεδρίου

• Πιστοποιητικό παρακολούθησης

• Συμμετοχή στα διαλείμματα καφέ, βάσει προγράμματος

• Πρόσβαση στον χώρο της έκθεσης

Τα παραπάνω ποσά περιλαμβάνουν όλους τους νόμιμους φόρους.
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Αεροπορικές Κρατήσεις & Μετακινήσεις

Πέμπτη 19/10 Αθήνα - Ρόδος

 A3 7212 19:25 - 20:25 

 A3 218 21:40 - 22:40 

Παρασκευή 20/10 Αθήνα - Ρόδος

 A3 7202 08:45 - 09:45 

Κυριακή 22/10 Ρόδος - Αθήνα

 A3 7215 18:00 - 19:00 

 A3 7213 21:00 - 22:00 

Πέμπτη 19/10 Θεσσαλονίκη - Ρόδος

 A3 7720 14:05 - 15:10 

Παρασκευή 20/10 Θεσσαλονίκη - Ρόδος

 A3 7720 14:05 - 15:10 

Κυριακή 22/10 Ρόδος - Θεσσαλονίκη

 A 37721 15:40 - 16:50 

* Ενδεικτική τιμή: από 270 € 

Στην ανωτέρω τιμή περιλαμβάνεται:

• Mια αποσκευή έως 23 κιλά

•  Mεταφορά από/προς το αεροδρόμιο της Ρόδου στο ξενοδοχείο Sheraton Rhodes

• Όλοι οι φόροι

* Η τελική τιμή θα διαμορφωθεί στο τέλος Αυγούστου ανάλογα με τη διαθεσιμότητα.
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Aκυρωτική Πολιτική

•  Για ακυρώσεις συμμετοχών που θα γνωστοποιηθούν εγγράφως στη γραμματεία του 

συνεδρίου, PCO CONVIN, έως και τις 31 Ιουλίου 2017, θα παρακρατηθεί το 50% του 

συνολικού ποσού, ως έξοδα γραμματειακής υποστήριξης.

•  Για ακυρώσεις συμμετοχών που θα γνωστοποιηθούν εγγράφως στη γραμματεία του 

συνεδρίου, από την 1η Αυγούστου 2017 έως και τη 14η Σεπτεμβρίου 2017, θα παρακρατηθεί 

το 80% του συνολικού ποσού ως έξοδα γραμματειακής υποστήριξης.

•  Καμία επιστροφή χρημάτων δεν είναι εφικτή για ακυρώσεις που θα γνωστοποιηθούν στη 

γραμματεία του συνεδρίου μετά τη 15η Σεπτεμβρίου 2017.
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