ΕΝΤΥΠΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Μετά τη θετική αποδοχή των δυο πρώτων προσπαθειών μας, το 3ο Cretan Hands on
Ophthalmology Meeting είναι γεγονός. Θα διεξαχθεί στις 21-23 Ιουνίου 2019, στο
Ηράκλειο Κρήτης.
Σας προσκαλούμε σε μια προσπάθεια να μεταφέρουμε την εμπειρία χειρουργών
εξειδικευμένων οφθαλμιάτρων σε συναδέλφους που ξεκινούν την καριέρα τους,
είναι σε εκπαίδευση ή είναι ειδικοί και επιθυμούν να διευρύνουν τη γνώση τους
στη Χειρουργική Οφθαλμού.
Πρόκειται για ένα φροντιστήριο τριών ημερών που θα περιγράψει με λεπτομέρεια
και θα προσφέρει Tips από τη βασική χειρουργική οφθαλμού έως τις ιδιαίτερα
εξειδικευμένες επεμβάσεις. Είναι ένας συνδυασμός Θεωρητικών Μαθημάτων και
Πρακτικής. Θα παρουσιαστούν, θα εξηγηθούν και θα εφαρμοστούν οι περισσότερες
γνωστές διαγνωστικές τεχνικές. Θα χρησιμοποιηθούν στην πράξη τα περισσότερα
χειρουργικά μηχανήματα και μικροσκόπια και θα εξηγηθούν οι διάφορές τους, τα
πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους. Οι υπεύθυνοι – Instructors σε κάθε
υποεξειδίκευση της Οφθαλμολογίας είναι γνωστοί και έμπειροι Οφθαλμίατροι από
την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Σας περιμένουμε όλους στην Κρήτη να δείτε, να εκπαιδευτείτε, να συζητήσουμε.
Με φιλικούς χαιρετισμούς
Γιώργος Παππάς
Χειρουργός Υαλοειδούς-Αμφιβληστροειδούς
Γ.Ν. Ηρακλείου ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ
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ΧΟΡΗΓΙΕΣ
Όλες οι εταιρείες που θα συμμετάσχουν στο Σεμινάριο με χορηγία
θα συμπεριληφθούν με το λογότυπό τους
στο website & στο τελικό πρόγραμμα του Συνεδρίου

BANNER – AΡΑΧΝΗ
2.000 €
Η χορηγός εταιρεία μπορεί να τοποθετήσει Διαφημιστικό banner ή αράχνη στον
ειδικά διαμορφωμένο Χώρο.

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ (διάρκεια 30’)
5.000 €
Η χορηγός εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση της κάλυψης των εξόδων
φιλοξενίας (εισιτήρια, διαμονή, μεταφορά) του Προσκεκλημένου Ομιλητού και του
Προεδρείου, καθώς και την υποχρέωση ενημέρωσης των συνέδρων, με έντυπο
υλικό (πρόσκληση).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Το Τελικό Πρόγραμμα, διαστάσεων 17Χ24, θα εκτυπωθεί σε 200 αντίτυπα.
Οπισθόφυλλο: 2.800€
Εσωτερική Οπισθόφυλλου: 1.900 €
Εσωτερική Καταχώρηση: 1.200 €

ΕΝΘΕΤΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ
800 €
Η Χορηγός Εταιρεία έχει το δικαίωμα να παραδώσει στη γραμματεία του
Σεμιναρίου,
10 ημέρες πριν την Έναρξή του, το οποίο θα τοποθετηθεί στις τσάντες των
Συνέδρων.
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ΧΟΡΗΓΙΕΣ
Όλες οι εταιρείες που θα συμμετάσχουν στο Σεμινάριο με χορηγία
θα συμπεριληφθούν με το λογότυπό τους
στο website & στο τελικό πρόγραμμα του Σεμιναρίου στη σελίδα των χορηγών

ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΧΟΡΗΓΟΥ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
1.000 €
Τοποθέτηση λογοτύπου σε περίοπτη θέση στην ιστοσελίδα, με link στην
ιστοσελίδα της εταιρείας-χορηγού.
ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΧΟΡΗΓΟΥ ΣΤΑ NEWSLETTERS
1.300 €
Λογότυπο και link στα Newsletters που θα στέλνονται σε τακτά διαστήματα προς
ενημέρωση των συνέδρων.

ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥ ΣΤΑ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΑΦΕ
3.000 €
Το λογότυπο του Χορηγού θα τοποθετηθεί στο μπουφέ που θα σερβίρεται ο
καφές.

ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥ ΣΤΟ ΕΛΑΦΡΥ ΓΕΥΜΑ
4.000 €
Το λογότυπο του Χορηγού θα τοποθετηθεί στο μπουφέ που θα σερβίρεται το
ελαφρύ γεύμα.
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ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Έντυπο Συμμετοχής
Για την καλύτερη συνεργασία μας και την αποφυγή λαθών είναι απαραίτητη η συμπλήρωση
του εντύπου συμμετοχής που θα βρείτε στο τέλος του προγράμματος χορηγιών.
Η αποστολή του εντύπου συμμετοχής δηλώνει την πλήρη αποδοχή των όρων συμμετοχής
που αναφέρονται παρακάτω καθώς και των όρων πληρωμής και ακυρώσεων.
Σε συνέχεια της διαδικασίας θα λάβετε προσφορά - επιβεβαίωση από το γραφείο μας.
Τιμολόγηση
H τιμολόγηση των χορηγιών γίνεται μετά το τέλος του Σεμιναρίου.
Στις τιμές που αναφέρονται δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%.
Επιστροφές χρημάτων από ακυρώσεις θα γίνουν μετά το τέλος του Σεμιναρίου και εφόσον
πληρούνται οι όροι ακύρωσης που ακολουθούν.
Όροι Πληρωμής
Για την επιβεβαίωση των χορηγιών απαιτείται προκαταβολή 50% του συνολικού ποσού.
Εξόφληση 60 ημέρες το αργότερο μετά την παραλαβή του τιμολογίου
Τρόποι Πληρωμής
 Τραπεζικό έμβασμα στην ALPHA Τράπεζα, σε διαταγή: ERA ΕΠΕ
Αριθμός Λογαριασμού 101.00.2002044307, IBAN No GR66 0140 1010 1010 0200 2044 307
 Πιστωτική κάρτα
Ακυρώσεις
Κάθε ακύρωση συμμετοχής πρέπει να γνωστοποιείται μόνο εγγράφως στην ΕRA Ltd.
Για ακύρωση έως 17/5/2019 και θα παρακρατείται το 50% του ποσού ενοικίασης ή χορηγίας.
Πέραν της 17/5/2019, καμία ακύρωση δεν θα γίνεται δεκτή και η πληρωμή της χορηγίας ή
του περιπτέρου είναι υποχρεωτική.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις χορηγίες, επικοινωνήστε με τη
Γραμματεία του Σεμιναρίου

Γιώργος Λασηθιωτάκης, gla@era.gr

Νατάσα Τουρκαντώνη, ntourkantoni@era.gr

Ασκληπιού 17, 106 80 Αθήνα | Τηλ : 210 3634 944 | Fax : 210 3631 690 | Ε-mail: info@era.gr | Website: www.era.gr
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ΕΓΓΡΑΦΗ-ΔΙΑΜΟΝΗ
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ
ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ

140 €
90 €

Κόστος ανά φροντιστήριο € 40
*Για τη συμμετοχή στα κλινικά φροντιστήρια απαραίτητη προϋπόθεση
είναι η εγγραφή στο σεμινάριο. Λόγω περιορισμένου αριθμού
συμμετεχόντων στα κλινικά φροντιστήρια θα τηρηθεί σειρά
προτεραιότητας.
Η εγγραφή περιλαμβάνει:

Παρακολούθηση επιστημονικού προγράμματος

Επίσκεψη στην έκθεση

Τελικό πρόγραμμα

Πιστοποιητικό

ΔΙΑΜΟΝΗ
Ξενοδοχείο Aquila Atlantis

125 €

Η τιμή αφορά μία διανυκτέρευση σε μονόκλινο δωμάτιο και
περιλαμβάνει πρωινό και όλους τους φόρους.

3

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΧΟΡΗΓΟΥ
Επωνυμία Εταιρείας .................................................................................................................................
Υπεύθυνος Επικοινωνίας ..........................................................................................................................
Επάγγελμα ................................................................................................................................................
Διεύθυνση .................................................................................................................................................
Τηλ. ......................................................................... Fax ..........................................................................
Κινητό ………………………………………………… e-mail………………....................................................................
Α.Φ.Μ. ........................................................................

Τρόπος Συμμετοχής

Δ.Ο.Υ. .............................................................

Περιγραφή

Κόστος

Σύνολο Χορηγίας
Φ.Π.Α. 24%
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Ημερομηνία

Υπογραφή & σφραγίδα εταιρείας
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