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OΡΓΑΝΩΣΗ

Οφθαλμολογική Εταιρεία
Βορείου Ελλάδος
Τσιμισκή 77, Θεσσαλονίκη 546 22
2310 257501
www.oebe.gr, oebe@oebe.gr

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΕΒΕ

Πρόεδρος

Τρανός Πάρης

Αντιπρόεδρος

Ζιάκας Νικόλαος

Γεν. Γραμματέας

Τσινόπουλος Ιωάννης

Ταμίας

Οικονόμου Αθανάσιος

Μέλη

Αστεριάδης Σόλων
Κοσκοσάς Αρχιμήδης
Τσάτσος Μιχάλης
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OΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Όλες οι εταιρείες που θα συμμετάσχουν στο Συνέδριο (χορηγία ή περίπτερο) θα αναφέρονται στο
website & στο τελικό πρόγραμμα του Συνεδρίου ως χορηγοί.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Για την καλύτερη συνεργασία μας και την αποφυγή λαθών είναι απαραίτητη η συμπλήρωση του online Εντύπου
Χορηγών (θα σας κοινοποιηθεί το link) ή η αποστολή e-mail.
Για να ισχύσει η χορηγία ή το περίπτερο που έχετε επιλέξει, θα λάβετε online επιβεβαίωση από το γραφείο μας,
με την οποία αποδέχεστε και τους όρους πληρωμής και ακυρώσεων.
Επιπρόσθετα, μπορείτε να μας στείλετε και το δικό σας συμφωνητικό, εφόσον αυτό απαιτείται από τον
εσωτερικό κανονισμό της εταιρείας σας.

ΕΚΘΕΣΗ
H ERA διατηρεί το δικαίωμα, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης των τετραγωνικών της έκθεσης, να προσθέσει
επιπλέον τετραγωνικά, χωρίς αυτό να επηρεάζει τα ήδη υπάρχοντα περίπτερα.

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ - ΦΠΑ
Σε όλες τις τιμές που αναφέρονται στο έντυπο δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 24%.
Τα τιμολόγια εκδίδονται μετά το τέλος του Συνεδρίου.

Πληροφορίες

Γιώργος Λασηθιωτάκης - gla@era.gr
Έφη Στάμενα - estamena@era.gr
Ασκληπιού 17, 106 80 Αθήνα
Τηλ.: 210 3634944, Κιν: 6978 998890
E-mail: info@era.gr, Web Site: www.era.gr
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ | 16.000 € | Διάρκεια 60 λεπτά









Διεξαγωγή εταιρικής συνεδρίας στην κεντρική αίθουσα.
Η χορηγός εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση της κάλυψης των εξόδων (εισιτήρια-μεταφορά-διαμονή-εγγραφή)
των ομιλητών και προεδρείου.
Η χορηγός εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση ενημέρωσης των συνέδρων.
Ειδική αναφορά της εταιρείας στα ψηφιακά έντυπα του Συνεδρίου.
Ειδική πρόσκληση με το λογότυπο της εταιρείας θα διανεμηθεί σε όλους τους Σύνεδρους (newsletter).
Στη χορηγία περιλαμβάνεται η αίθουσα και ο οπτικοακουστικός εξοπλισμός, χωρίς μετάφραση.
Σε περίπτωση ξένου ομιλητή και μετάφρασης θα υπάρχει επιπλέον επιβάρυνση.
Ο χώρος, ο τόπος και η ώρα του Δορυφορικού Συμποσίου θα καθοριστεί σε συνεννόηση με την Επιστημονική
και Οργανωτική Επιτροπή.

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ | 9.000 € Διάρκεια 30 λεπτά










Διεξαγωγή εταιρικής διάλεξης.
Η χορηγός εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση της κάλυψης των εξόδων φιλοξενίας (εισιτήρια-μεταφορά-διαμονήεγγραφή) του ομιλητή και του προεδρείου.
Η χορηγός εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση ενημέρωσης των συνέδρων.
Ειδική αναφορά της εταιρείας στα ψηφιακά έντυπα του Συνεδρίου.
Ειδική πρόσκληση με το λογότυπο της εταιρείας θα διανεμηθεί σε όλους τους Σύνεδρους (newsletter).
Στη χορηγία περιλαμβάνεται η αίθουσα και ο οπτικοακουστικός εξοπλισμός, χωρίς μετάφραση
Σε περίπτωση ξένου ομιλητή και μετάφρασης θα υπάρχει επιπλέον επιβάρυνση.
Ο χώρος, ο τόπος και η ώρα της Δορυφορικής Διάλεξης θα καθοριστεί σε συνεννόηση με την Επιστημονική
και Οργανωτική Επιτροπή.
Παράλληλα με τη δορυφορική διάλεξη θα διεξάγονται και άλλες επιστημονικές συνεδρίες.

ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ/WETLAB | 5.000 € ανά ημέρα
(αφορά εταιρείες εκτός αρμοδιότητας ΣΦΕΕ)








Διεξαγωγή κλινικού φροντιστηρίου ή Wetlab, σε ειδική αίθουσα.
Η χορηγός εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση της κάλυψης της εγγραφής των εκπαιδευτών.
Η χορηγός εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση ενημέρωσης των συνέδρων.
Ειδική αναφορά της εταιρείας στα ψηφιακά έντυπα του Συνεδρίου.
Στη χορηγία περιλαμβάνεται η αίθουσα, όχι όμως και ο οπτικοακουστικός εξοπλισμός.
Ο χώρος, ο τόπος και η ώρα του Κλινικού φροντιστηρίου θα καθοριστεί σε συνεννόηση με την Επιστημονική
και Οργανωτική Επιτροπή.
Παράλληλα με το κλινικό φροντιστήριο θα διεξάγονται και άλλες επιστημονικές συνεδρίες.

Οι εταιρείες θα πρέπει να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στο επιστημονικό πρόγραμμα έως

20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022
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ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ|
(ισχύουν και για ηλεκτρονικά έντυπα)

Οπισθόφυλλο
Εσωτερικό Εξώφυλλο/Οπισθόφυλλο
Εσωτερική

| 2.500 €
| 1.400 €
| 1.000 €

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ
| 2.500 €
Καταχώρηση ή λογότυπο του χορηγού στο οπισθόφυλλο

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ*
| 4.000 €
Συνοπτικό πρόγραμμα (POCKET PROGRAM) θα δοθεί
μαζί με το συνεδριακό υλικό.
Ο χορηγός μπορεί να τοποθετήσει λογότυπο
ή καταχώρηση μικρών διαστάσεων στο οπισθόφυλλο.

ΕΝΘΕΤΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ
| 1.500€
Διαφημιστικό έντυπο του χορηγού θα τοποθετηθεί στις τσάντες των συνέδρων
*Εφόσον Επιτρέπεται η διανομή έντυπου υλικού | αποκλειστικότητα
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ΠΡΟΒΟΛΗ ΧΟΡΗΓΟΥ

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΑΦΕ | 4.000 €
Το λογότυπο του Χορηγού θα τοποθετηθεί στον μπουφέ και στα τραπέζια όπου θα σερβίρεται ο καφές.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | 2.500 €
Τοποθέτηση banner χορηγού δίπλα ή πίσω από την Τεχνική Γραμματεία (υποδοχή και παραλαβή
παρουσιάσεων των ομιλητών). Η κατασκευή του banner θα γίνει από τον χορηγό.
ΠΛΑΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ | 5.000 €
Προβολή του χορηγού με λογότυπο (προϊόντος ή εταιρικού) στη Γραμματεία του Συνεδρίου.
NEWSLETTERS | 3.000 €
Λογότυπο του χορηγού στo κάτω μέρος των ενημερωτικών newsletters που θα αποστέλλονται τουλάχιστον
κάθε μήνα.
e-POSTERS | 3.000 €
Τοποθέτηση banner χορηγού στον χώρο παρουσίασης των e-posters. Η κατασκευή του banner θα γίνει από
τον χορηγό.
APPLICATION ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ | 3.000 €
Τοποθέτηση λογοτύπου χορηγού στο κεντρικό banner του application του Συνεδρίου που θα
χρησιμοποιηθεί για το πρόγραμμα, ανακοινώσεις, ερωτήσεις στα προεδρεία, ψηφοφορίες κ.λπ.
ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ | 20.000 € (αφορά εταιρείες εκτός αρμοδιότητας ΣΦΕΕ)
Το λογότυπο του Χορηγού θα τυπωθεί στην ειδική πρόσκληση που θα διανεμηθεί. Ο χορηγός μπορεί να
τοποθετήσει banner στο χώρο του δείπνου.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΑΛΟΓΙΟ | 5.000 €
Το λογότυπο του Χορηγού θα προβάλλεται σταθερά στο κάτω μέρος του ηλεκτρονικού αναλογίου, καθ’ όλη
τη διάρκεια των ομιλιών.
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ΠΡΟΒΟΛΗ ΧΟΡΗΓΟΥ
( l ive s trea mi ng )

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ SPOT | 1.800 €
Προβολή διαφημιστικού βίντεο (διάρκειας έως 30 sec), στο Live Streaming κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων
του επιστημονικού προγράμματος.

LIVE STREAMING | 3.200 €
Λογότυπο χορηγού στο κάτω μέρος της οθόνης του Live Streaming.
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ΕΚΘΕΣΗ

ΠΕΡΙΠΤΕΡO

| 700€ /m2

Ο εκθεσιακός χώρος θα φιλοξενηθεί στους χώρους του Makedonia Palace και θα λειτουργεί καθ’
όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου.
Η ανωτέρω τιμή συμπεριλαμβάνει: Εκθεσιακό χώρο, παροχή ρεύματος ισχύος έως 500 WATT ανά
εταιρεία, νυχτερινή φύλαξη, συμμετοχή των εκπροσώπων της εταιρείας στα διαλείμματα καφέ,
στα γεύματα και στο Κοκτέιλ Υποδοχής, εφόσον υπάρξουν.
Η ανωτέρω τιμή δεν συμπεριλαμβάνει τη δομή του περιπτέρου. Σε περίπτωση που θέλετε
προκατασκευασμένο stand ή εξοπλισμό επικοινωνήστε με τη γραμματεία του Συνεδρίου.
Το μέγιστο ύψος κατασκευής των περιπτέρων είναι 3 μέτρα.
Σε περίπτωση που χρειάζεστε παροχή ρεύματος μεγαλύτερης ισχύος, παρακαλούμε να
επικοινωνήσετε με τη γραμματεία του Συνεδρίου. Κόστος επιπλέον παροχής 70€ + ΦΠΑ 24% ανά
500 WΑΤΤ.
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση και κάλυψη όλων των χορηγών εταιρειών, στη διάθεση των
περιπτέρων ισχύει μέγιστη διαθεσιμότητα 6 μέτρα πρόσοψη/ανά εταιρεία. Εξαιρούνται οι
Μεγάλοι Χορηγοί οι οποίοι έχουν και εμπλοκή στο Επιστημονικό Πρόγραμμα.
Τέλος, να σημειωθεί ότι για λόγους ασφαλείας και σύμφωνα με τα πρωτόκολλα λειτουργίας των
Συνεδρίων λόγω COVID-19, δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση workshops/wetlabs ή
οποιονδήποτε εκπαιδευτικών σεμιναρίων στο χώρο της έκθεσης, αλλά μόνο στις αίθουσες που
έχουν καθοριστεί από το Συνέδριο.

| 2.500 €
Banner (1μ. πλάτος) της χορηγού εταιρείας θα τοποθετηθεί στο χώρο της έκθεσης.
Η κατασκευή του banner επιβαρύνει τη χορηγό εταιρεία. [Χωρίς φυσική παρουσία & τραπέζι].
ΕΤΑΙΡΙΚΟ BANNER

Σημειώσεις σχετικά με την έκθεση:




Αντιπρόσωποι εταιρειών που δε συμμετέχουν με χορηγία στο συνέδριο δεν επιτρέπεται να
παρευρίσκονται στους χώρους του συνεδρίου ή της έκθεσης.
Επιτρέπεται η είσοδος σε εκπροσώπους εταιρειών που δεν έχουν περίπτερο στην περίπτωση που
συμμετέχουν στο συνέδριο με χορηγία από € 5.000 και άνω.
Η είσοδος στις συνεδριακές αίθουσες δεν επιτρέπεται στους εκθέτες (εφόσον ισχύουν τα μέτρα για τον
κορονοϊό).
Προτεραιότητα στην επιλογή Εκθεσιακού Χώρου θα δοθεί στους Μεγάλους Χορηγούς
και στη συνέχεια θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας
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ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ
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VIRTUAL ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

EKΘΕΣΗ – ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ

| 2.500 €



Virtual περίπτερο με λογότυπο και βιογραφικό Εταιρείας μέχρι 150 λεξεις



Video call και διάθεση 2 κωδικών για τους εκθέτες



Μία διαφήμιση pdf

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΣΥΜΠΟΣΙΑ / ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ


Δορυφορικό Συμπόσιο , διάρκειας 60΄
(ζωντανή μετάδοση)

| 8.000 €



Δορυφορική Διάλεξη, διάρκειας 30΄
(ζωντανή μετάδοση)

| 7.000 €



Δορυφορικό Συμπόσιο ή Δορυφορική Διάλεξη
| 5.000 €
χωρίς όριο χρόνου (μαγνητοσκοπημένη μετάδοση)
Εκτός ωρών συνεδρίου - (αφορά εταιρείες εκτός αρμοδιότητας ΣΦΕΕ)

Οι ημέρες και ώρες των δορυφορικών εκδηλώσεων θα καθοριστούν
σε συνεννόηση με την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΣΥΝΕΔΡΩΝ
ΕΓΓΡΑΦΕΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Ποσό €

Ειδικευμένοι

200 €

Ειδικευόμενοι*

120 €

Νοσηλευτές-Νοσηλεύτριες *

30 €

Φοιτητές

ΔΩΡΕΑΝ

Virtual **

50 €

 Οι παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24%.
 Για την επιβεβαίωση της εγγραφής απαιτείται πλήρη εξόφληση.

Το δικαίωμα συμμετοχής περιλαμβάνει: παρακολούθηση του επιστημονικού προγράμματος, δυνατότητα
απομακρυσμένης παρακολούθησης (live streaming) είσοδο στον εκθεσιακό χώρο, βεβαίωση συμμετοχής.
* Όσοι ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες θα πρέπει να πιστοποιούν την ιδιότητά τους (επιστολή από τον
διευθυντή της κλινικής στην οποία κάνουν ειδικότητα ή εργάζονται ως νοσηλευτές)
** Το δικαίωμα συμμετοχής περιλαμβάνει: δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης (live streaming),
βεβαίωση συμμετοχής.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
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55ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ / ΠΛΗΡΩΜΗ
ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Το Δικαίωμα Συμμετοχής στο Συνέδριο δεν επιστρέφεται.
ΧΟΡΗΓΙΕΣ – ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ
Οι ακυρώσεις θα πρέπει να γνωστοποιούνται γραπτώς στην ΕRA ΕΠΕ.
Ακυρώσεις έως 28 Φεβρουαρίου 2022, χωρίς ακυρωτικά
Ακυρώσεις έως 31 Μαρτίου 2022, ακυρωτικά 50%.
Ακυρώσεις μετά την 1 Απριλίου 2022, ακυρωτικά 100%.
Επιστροφές χρημάτων από ακυρώσεις θα γίνουν μετά το τέλος του Συνεδρίου και εφόσον πληρούνται οι
παραπάνω όροι ακύρωσης.

ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Για την επιβεβαίωση της εγγραφής απαιτείται
πλήρη εξόφληση.
ΔΙΑΜΟΝΗ
Για την επιβεβαίωση της διαμονής απαιτείται
προκαταβολή 50% του συνολικού ποσού.
ΧΟΡΗΓΙΕΣ – ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ
50% του συνολικού ποσού με την
επιβεβαίωση της χορηγίας.
Εξόφληση το αργότερο 60 ημέρες μετά την
έκδοση του τιμολογίου.

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
 Τραπεζική κατάθεση
σε διαταγή ERA ΕΠΕ
ALPHA BANK (αναγράφοντας στην
αιτιολογία κατάθεσης την εταιρεία
σας και το συνέδριο)
Αριθμός Λογαριασμού:
014 101 00 2002 044307
IBAN Code:
GR 660140 1010101002002044307
 Επιταγή σε διαταγή ERA ΕΠΕ
 Πιστωτική κάρτα

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

11 | P a g e

55ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ENTYΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΧΟΡΗΓΟΥ
Επωνυμία Εταιρείας_____________________________________________________________________
Υπεύθυνος Επικοινωνίας _________________________________________________________________
Τηλ . _______________________________

Fax ____________________________________________

Κιν.τηλ_____________________________

e-mail__________________________________________

ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΚΘΕΣΙΑΚΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ

1η επιλογή : Νο

ΚΟΣΤΟΣ

2η επιλογή : Νο
3η επιλογή : Νο
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ | ΣΥΜΠΟΣΙΟ
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΕΝΘΕΤΑ
ΠΡΟΒΟΛΗ ΧΟΡΗΓΟΥ
VIRTUAL ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΥΝΟΛΟ ΧΟΡΗΓΙΑΣ
Φ.Π.Α. 24%
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Το έντυπο θα πρέπει να συμπληρωθεί και να αποσταλεί στη Γραμματεία του Συνεδρίου
ERA ΕΠΕ
Υπόψη: Έφη Στάμενα
E-mail: estamena@era.gr ή info@era.gr

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
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