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Πρόσκληση Προέδρου Οργανωτικής Επιτροπής

Αγαπητές και Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Η Ελληνική Εταιρεία Μεταβολισμού των Οστών διοργανώνει για ενδέκατη συνεχόμενη χρονιά
το Θερινό Σχολείο, το οποίο αυτή τη χρονιά θα πραγματοποιηθεί στις 16,17,18, 19 και 20
Ιουνίου 2016 στη Χαλκιδική, στο ξενοδοχείο Athos Palace / A. Melathron.
Ο θεσμός του Θερινού Σχολείου, τόσο από επιστημονικής πλευράς, όσο και από αριθμό
συμμετεχόντων, αποτελεί μια πολύ επιτυχημένη εκδήλωση της εταιρείας. Ο τρόπος με τον
οποίο διοργανώνεται, συμβάλλει στην ανταλλαγή απόψεων μεταξύ συναδέλφων, διαφόρων
ειδικοτήτων, που ενδιαφέρονται για το γνωστικό αντικείμενο των μεταβολικών νοσημάτων
των οστών, με αποτέλεσμα την καλύτερη αντιμετώπιση των περιστατικών στη καθημερινή
κλινική πράξη. Επιπλέον βοηθά στην καλύτερη μεταξύ μας επικοινωνία και στη σύσφιξη των
σχέσεων, ανοίγοντας προοπτικές για περαιτέρω συνεργασίες.
Το Θερινό Σχολείο είναι ο κατάλληλος χώρος για να συναντηθούμε και να συζητήσουμε, χωρίς
το

άγχος

του

χρόνου,

σε

ένα

φιλικό

περιβάλλον,

θέματα

καθημερινής

πρακτικής,

προσπαθώντας να μεταφέρουμε τις απαραίτητες πληροφορίες για τη σωστή κλινική απόφαση.
Και αυτή τη χρονιά το πρόγραμμα του σχολείου περιλαμβάνει διαλέξεις με τις τρέχουσες
εξελίξεις στον τομέα των μεταβολικών νοσημάτων των οστών, αλλά και παρουσίαση συζήτηση

κλινικών

περιστατικών,

ενώ

θα

υπάρχει

και

η

δυνατότητα

παρουσίασης

ενδιαφερόντων περιστατικών από τους συμμετέχοντες συναδέλφους.
Η παρουσίαση των περιστατικών θα περιλαμβάνει και ερωτήσεις προς το κοινό, το οποίο θα
έχει την δυνατότητα να απαντά, επιλέγοντας μέσω ηλεκτρονικών συσκευών την σωστή
απάντηση από τις προτεινόμενες.
Ευελπιστούμε στην ενεργό συμμετοχή σας και συμβολή σας για ένα δημιουργικό 12ο Θερινό
Σχολείο.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Χρήστος Κοσμίδης
Πρόεδρος Ε.Ε.Μ.Μ.Ο. 2015-2016
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ε.Ε.Μ.Μ.Ο. 2015-2016
& ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος:

Κοσμίδης Χρήστος

Αντιπρόεδρος:

Κασκάνη Ευαγγελία

Γενικός Γραμματέας:

Μάκρας Πολυζώης

Ταμίας:

Αντύπας Γεώργιος

Μέλη:

Αναστασιλάκης Αθανάσιος
Τουρνής Συμεών
Χρονόπουλος Ευστάθιος

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αναστασιλάκης Αθανάσιος

Λατσός Γεώργιος

Αντύπας Γεώργιος

Μάκρας Πολυζώης

Διονυσιώτης Ιωάννης

Παπαδοπούλου Φωτεινή

Καπετάνος Γεώργιος

Πατρίκος Δήμος

Καρράς Δημήτριος

Σκαραντάβος Γρηγόριος

Καραχάλιος Θεόφιλος

Σταθόπουλος Κωνσταντίνος

Κασκάνη Ευαγγελία

Τουρνής Συμεών

Καταξάκη Ευαγγελία

Τροβάς Γεώργιος

Κοσμίδης Χρήστος

Χρονόπουλος Ευστάθιος
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ΚΥΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ

•

Προβλήματα στη διάγνωση της οστεοπόρωσης

•

Παρακολούθηση θεραπείας της οστεοπόρωσης

•

Μη φαρμακευτική αντιμετώπιση της οστεοπόρωσης

•

Κατάγματα και αντιοστεοπορωτική αγωγή

•

Προεμμηνοπαυσιακή γυναίκα με οστεοπενία

•

Πώρωση καταγμάτων και αντιοστεοπορωτική αγωγή

•

Κριτήρια έναρξης θεραπείας οστεοπόρωσης

•

Προεμμηνοπαυσιακή γυναίκα με χαμηλή οστική μάζα

•

Υπερθυρεοειδισμός και οστεοπόρωση

•

Άνδρας με χαμηλή οστική μάζα

•

Οστική απώλεια σε ασθενή υπό θεραπεία για οστεοπόρωση

•

Ασθενείς με αυτοάνοσα νοσήματα και οστεοπόρωση
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ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Είδος Καταχώρησης

Τελικό Πρόγραμμα

Οπισθόφυλλο
Εσωτερική σελίδα
Εσωτερική εξωφύλλου
Εσωτερική οπισθόφυλλου
Σαλόνι

3.000
1.000
1.500
1.500
2.000

€
€
€
€
€

ΑΛΛΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΧΟΡΗΓΙΑΣ
Ένθετο διαφημιστικό έντυπο στην τσάντα
Προβλεπόμενη ποσότητα:

1.500€
200 τεμ.

TV plasma στο χώρο της Γραμματείας
Οθόνη Plasma 42’ θα τοποθετηθεί στο χώρο της Γραμματείας
δίνοντας συνεχώς πληροφορίες για το τρέχον επιστημονικό πρόγραμμα
καθώς και το λογότυπο της χορηγού εταιρείας

2.500€

Διάλειμμα καφέ
Η εταιρεία θα προβάλλεται με το λογότυπό της τυπωμένο σε ένα εμφανές
σημείο του χώρου που θα προσφέρεται ο καφές.

1.500€

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Ενοικίαση Χώρου
Η εμπορική έκθεση θα λειτουργεί σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο του συνεδριακού
κέντρου.
Ενοικίαση χώρου μόνο για τοποθέτηση banners:

2.000€/ banner

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΦΠΑ
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ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Όροι Πληρωμής:
Α) Κατάθεση προκαταβολής 50% επί του συνολικού ποσού της επιθυμητής χορηγίας με την
από μέρους μας παρούσα επιβεβαίωση στον λογαριασμό:
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Αριθμ. Λογαρ.: 878/201858-63
Εις διαταγή: GLOBAL EVENTS
IBAN No: GR7601108780000087820185863
SWIFT CODE: ETHNGRAA
ALPHA BANK
Αρ. Λογ: 480 002 002 002694
Εις διαταγή: GLOBAL EVENTS
IBAN No. GR 2501404800480002002002694
SWIFT CODE: CRBAGRAAXXX
EFG EUROBANK ERGASIAS BANK
Account Number: 0026.0366.91.0200197785
Εις διαταγή: GLOBAL EVENTS
IBAN No: GR2302603660000910200197785
SWIFT CODE: ERBKGRAA
Αναγράφοντας οπωσδήποτε στη δικαιολογία κατάθεσης την επωνυμία της εταιρείας σας, καθώς και
τον τίτλο του Συνεδρίου. Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε με φαξ φωτοτυπία της κατάθεσης.
Β) Εξόφληση του υπολοίπου 50% της χορηγίας σε 45 ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης του
τιμολογίου.
Γ) Η προκαταβολή δεν επιστρέφεται.
Δ) Τιμολόγιο θα εκδοθεί μετά το πέρας του Συνεδρίου.
Ακυρωτική Πολιτική
• Οποιαδήποτε ακύρωση συμμετοχής, η οποία πρέπει να ληφθεί γραπτώς, πριν από τις
29 Φεβρουαρίου 2016, επιστρέφεται το 20% του συνολικού ποσού.
•

Οποιαδήποτε ακύρωση συμμετοχής, η οποία πρέπει να ληφθεί γραπτώς, μετά τις
29 Φεβρουαρίου 2016 επιβαρύνεται με 100% ακυρωτικά.
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ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΧΟΡΗΓΟΥ

ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

______________________________________

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

______________________________________

ΤΗΛ.

______________________________________

FAX

______________________________________

EMAIL

______________________________________

Α.Φ.Μ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

______________________________________

Δ.Ο.Υ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

______________________________________

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

______________________________________

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

______________________________________

ΤΙΤΛΟΣ

______________________________________

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

______________________________________

Η εταιρεία μας ενδιαφέρεται να συμμετάσχει με τις παρακάτω υπηρεσίες, σύμφωνα με την
περιγραφή και τους όρους του προγράμματος χορηγιών:

Είδος Υπηρεσίας

1. Καταχωρήσεις

2. Ένθετο στην τσάντα των συνέδρων
4. TV Plasma
6. Διάλειμμα καφέ
7. Banner

Περιγραφή
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[

]
]
]
]
]

[

]

[

]

[

]

[

]

Οπισθόφυλλο
Εσωτερική σελίδα
Εσωτερική εξωφύλλου
Εσωτερική οπισθοφύλλου
Σαλόνι
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Θεσσαλονίκη: Σταδίου 50A, 55534 Πυλαία Θεσσαλονίκης
Τηλ.: 2310 247734-43, Fax: 2310 247746, email: info@globalevents.gr
Αθήνα:
Αγγέλου Μεταξά 21, Εμπορικό Κέντρο Galleria, Α’ όροφος, Γραφ. 10,
16675 Γλυφάδα, Αθήνα
Τηλ.: και fax: 210 3250260, email:athens@globalevents.gr
www.globalevents.gr
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