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Χαιρετισμός
Με αίσθημα τιμής και ιδιαίτερης χαράς σας προσκαλούμε στην πόλη των
Ιωαννίνων από τις 21 έως τις 24 Οκτωβρίου 2021 να συμμετάσχετε στο
41ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας και να παρουσιάσετε τις
ερευνητικές σας εργασίες σε θέματα καθημερινής ορθής πρακτικής και
έρευνας στον τομέα της Γαστρεντερολογίας.
Το συνέδριο αποτελεί την κορυφαία εκδήλωση της εταιρείας μας, μία
εκδήλωση θεσμό και ελπίζουμε ότι όλοι θα συμμετάσχετε ενεργά με σκοπό
την ενημέρωση και την ανταλλαγή απόψεων σε καίρια ζητήματα που
αφορούν την Γαστρεντερολογία σε επίπεδο έρευνας, εκπαίδευσης, κλινικής
πρακτικής, καθώς και στον ρόλο του Γαστρεντερολόγου αλλά και στην
συνεργασία του με άλλες ειδικότητες.

τις εικονικές συνδέσεις που μας έχουν εξουθενώσει εδώ και ένα χρόνο. Να
διερευνήσουμε νέες πιθανές συνεργασίες και να ανταλλάξουμε πληροφορίες
με νέους αλλά και έμπειρους συναδέλφους μας. Να συνδυάσουμε την
εκπλήρωση των επιστημονικών μας στόχων υπηρετώντας ταυτόχρονα την
ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και του τουρισμού που τόσο έχει
ανάγκη η χώρα μας.
Για την επιτυχία της παραπάνω προσπάθειας, θεωρούμε ως πρώτο αναγκαίο
βήμα την αίσια πορεία της πανδημίας ώστε να επιτρέψει την όσο το δυνατόν
μεγαλύτερη συμμετοχή συναδέλφων.

Με την ελπίδα ότι το 41ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας θα
αποτελέσει την αρχή για την επιστροφή μας στα δια ζώσης συνέδρια της
Οι δύσκολες συνθήκες με τις οποίες βρεθήκαμε αντιμέτωποι ελπίζουμε να εταιρείας μας, με στόχο τη βελτίωση της Συνεχιζόμενης εκπαίδευσης,
οδηγήσουν, το επόμενο διάστημα, σε ένα ασφαλές περιβάλλον ώστε να αναμένουμε να σας καλωσορίσουμε στην όμορφη και φιλόξενη πόλη των
μπορούμε να υλοποιήσουμε το συνέδριο δια ζώσης. Να είναι μία ευκαιρία Ιωαννίνων.
να συναντηθούμε ξανά και να ανταλλάξουμε απόψεις από κοντά μακριά από

Με ιδιαίτερη εκτίμηση
Ιωάννης Βλαχογιαννάκος
Δημήτριος Χριστοδούλου
Πρόεδρος του Διοικητικού
Πρόεδρος της Οργανωτικής
Συμβουλίου
Επιτροπής
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ΧΟΡΗΓΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ
41ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ
Υβριδική Συμμετοχή

Κόστος

Πλατινένιος Χορηγός

16.000 €

Χρυσός Χορηγός

12.000 €

Αργυρός Χορηγός

9.000 €

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

Δορυφορική Διάλεξη διάρκειας 30 λεπτών

8.000€

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 ώρα των δορυφορικών, θα οριστεί σε απόλυτη συνεργασία με την Οργανωτική Επιτροπή του συνεδρίου.

•

Τα έξοδα των ομιλητών-προεδρείων δεν συμπεριλαμβάνονται στο ποσό χορηγίας.

ΧΟΡΗΓΙΕΣ
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Εκθεσιακός Χώρος
Ενοικίαση Εκθεσιακού Χώρου 6 τ.μ.

6.000€

Σε ειδικό χώρο στο Συνεδριακό Κέντρο θα λειτουργεί εμπορική έκθεση και παράλληλα θα λειτουργεί και διαδικτυακός εκθεσιακός χώρος για τους
διαδικτυακά συμμετέχοντες. Στον συνεδριακό χώρο η κάθε χορηγός εταιρεία μπορεί να τοποθετήσει περίπτερο διαστάσεων 2Χ3 μέτρα (ΒΧΠ) και στον
αντίστοιχο διαδικτυακό μπορεί να επιλέξει με e-booth το οποίο θα περιλαμβάνει: pdf έντυπα, κείμενο έως 200 λέξεις, βίντεο, 2 roll up (προιοντικά
και εταιρικά λογότυπα).
• Για τις προδιαγραφές που αφορούν στο περίπτερο με φυσική παρουσία (βλ. σχετική ενότητα)
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).

Τοποθέτηση banner ή ηλεκτρονικής οθόνης

3.000€

Σε ειδικό χώρο στο Συνεδριακό Κέντρο θα διατεθεί χώρος για τοποθέτηση banner για τις εταιρείες χορηγούς. Η κάθε χορηγός εταιρεία μπορεί να
τοποθετήσει banner διαστάσεων έως 1,50 Χ 2,0 μέτρα ΠχΥ και στον αντίστοιχο διαδικτυακό μπορεί να επιλέξει με e-booth το οποίο θα περιλαμβάνει:
pdf έντυπα, κείμενο έως 200 λέξεις, βίντεο, 2 roll up (προιοντικά και εταιρικά λογότυπα).
Εναλλακτικά η εταιρεία χορηγός μπορεί να τοποθέτηση οθόνη πλάσμα για να προβάλλει spot/διαφημιστικό digital υλικό.
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Καταχωρήσεις σε ηλεκτρονικά συνεδριακά έντυπα
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Εσωτερική Σελίδα

2.000€

Σελίδα για SmPC

ΔΩΡΕΑΝ

ΚΑΤΑΧΩΡHΣΗ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ
Εσωτερική Σελίδα

2.000€

Σελίδα για SmPC

ΔΩΡΕΑΝ

ΧΟΡΗΓΙΕΣ
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Διαλείμματα Καφέ
Χορηγία ενός διαλείμματος καφέ

2.500€

Εταιρικό λογότυπο θα προβάλλεται με ειδική σήμανση στο χώρο κατά τη διάρκεια του διαλείμματος καφέ.
Σημείωση: Η χορηγία αφορά 1 διάλειμμα καφέ.

Ηλεκτρονική προβολή/διαφήμιση
Προβολή σε Mobile Application (δεν είναι αποκλειστική)

2.000€

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.

Λογότυπο στην οθόνη του Bar code (αποκλειστική) (1 χορηγία)
Προβολή του λογοτύπου της χορηγού εταιρείας σε οθόνη plasma η οποία τοποθετείται έξω από την αίθουσα
του συνεδρίου για την καταγραφή των ωρών παρακολούθησης των συνέδρων.

4.000€
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Προβολή στις οθόνες με το Πρόγραμμα Συνεδρίου

2.000€

Σε οθόνες 55’’ στις οποίες θα προβάλλεται το πρόγραμμα του Συνεδρίου θα εμφανίζεται των εταιρειών χορηγών (εναλλάξ) δίνοντας συνεχώς
πληροφορίες για το συνέδριο. 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) (1 χορηγία)

4.000€

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

Webcasting and on Demand (έως 5 χορηγίες)

4.000€

Η εταιρεία θα προβάλλεται με το λογότυπο της ή με διαφημιστικό banner (300χ300) στο ειδικό παράθυρο αναμετάδοσης των ομιλιών του Συνεδρίου,
καθώς και με σχετικό link που θα παραπέμπει τον χρήστη στην ιστοσελίδα του χορηγού. Τα λογότυπα θα εμφανίζονται εναλλάξ για έως και 5 εταιρείες.
Με προτεραιότητα η προβολή των εταιρειών που θα επιλέξουν την δραστηριότητα και ανήκουν σε μία από τις κατηγορίες Πλατινένιος – Χρυσός –
Αργυρός.
Μετά τη λήξη του Συνεδρίου θα υπάρχει δυνατότητα αναμετάδοσης των βιντεοσκοπημένων 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 χορηγική
δραστηριότητα.

ΧΟΡΗΓΙΕΣ
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Σημειώσεις για τη συμμετοχή με ενοικίαση Εκθεσιακού Χώρου
•

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 καθοιονδήποτε
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 τέλη Ιουλίου 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).
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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 χορηίας ανά εταιρεία χορηγό, ο χρόνος υποβολής του αιτήματος
και η γραπτή 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 ασφαλείας που
επιβάλλει ο Συνεδριακός Χώρος καθώς και με το πρωτόκολλο του συνεδρίου που θα διαμορφωθεί σύμφωνα με την υγειονοική κατάσταση την περίοδο εκείνη.
Διευκρινίζεται ότι ο εκθεσιακός χώρος δύναται να τροποποιηθεί εφόσον κριθεί απαραίτητο βάσει των υγειονομικών πρωτοκόλλων σε ισχύ την περίοδο εκείνη.
Η εκ νέου οριοθέτηση και διάταξη θα γίνει με σειρά προτεραιότητας των αιτημάτων που είχαν επιβεβαιωθεί.
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.
Στις ανωτέρω αναγραφόμενες τιμές των προς χορηγία δραστηριοτήτων δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

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 θα γίνει από την Οργανωτική Επιτροπή και το ΔΣ έως και τις

31/7/2021.

Εν συνεχεία με την επιβεβαίωση της χορηγικής επιλογής σας, θα πρέπει να υπογραφεί σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό με τον φορέα διοργάνωσης.
Όλα τα αιτήματα χορηγιών, οι κρατήσεις, οι επιβεβαιώσεις ή οι ακυρώσεις θα πρέπει να αποστέλλονται γραπτώς στους χρόνους που αναγράφονται στο παρόν.
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 20/9/2021.
Το κόστος για τις προαναφερόμενες χορηγικές επιλογές επιβαρύνεται με ΦΠΑ 24%.
Η κατάθεση των ποσών θα γίνεται στον κάτωθι λογαριασμό

ALPHABANK
IBAN: GR74-0140-8130-8130-0200-2007-390
Δικαιούχος: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΧΟΡΗΓΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ
Για Διαδικτυακό Συνέδριο

ΧΟΡΗΓΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ
ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
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ΧΟΡΗΓΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ
Για Διαδικτυακό Συνέδριο

Δορυφορικά Συμπόσια και Διαλέξεις
Δορυφορικό Συμπόσιο διάρκειας 45 λεπτών

8.000€

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

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 - προβολής 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 ώρα των δορυφορικών, θα οριστεί σε απόλυτη συνεργασία με την Οργανωτική Επιτροπή του συνεδρίου.

ΧΟΡΗΓΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ
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Για Διαδικτυακό Συνέδριο

Εκθεσιακός Χώρος
E-Booth
Προβολή με e-booth το οποίο θα περιλαμβάνει: pdf έντυπα, κείμενο έως 200 λέξεις, βίντεο, 2 roll up (προιοντικά και εταιρικά λογότυπα).
•

Link ΒΙΝΤΕΟ της εταιρείας από youtube ή vimeo με απεριόριστο χρόνο σε ή αρχείο mp 4 (προαιρετικό) και pdf αρχεία για διαφήμιση
προβολή (χωρίς περιορισμό).

•

Κείμενο έως και 250 λέξεις

•

Banner (εικονικά rollup) 230px X 460px σε png αρχεία (υπάρχει δυνατότητα να είναι ενεργά links) - Έως και 2 banner

•

Logos εταιρείας ή προϊόντων σε png αρχεία (υπάρχει δυνατότητα να είναι ενεργά links)

•

Brochures (150px X 210px ) σε png αρχεία για το εικονικό stand (υπάρχει δυνατότητα να είναι ενεργά links) - Έως και 4

2.500€
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ΧΟΡΗΓΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ
Για Διαδικτυακό Συνέδριο

Καταχωρήσεις σε ηλεκτρονικά συνεδριακά έντυπα
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Εσωτερική Σελίδα

2.000€

Σελίδα για SmPC

ΔΩΡΕΑΝ

ΚΑΤΑΧΩΡHΣΗ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ
Εσωτερική Σελίδα

2.000€

Σελίδα για SmPC

ΔΩΡΕΑΝ

ΧΟΡΗΓΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ
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Για Διαδικτυακό Συνέδριο

Ηλεκτρονική προβολή/διαφήμιση
Προβολή σε Mobile Application (δεν είναι αποκλειστική)

2.000€

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.

Webcasting and on Demand (έως 5 χορηγίες)

6.000€

Η εταιρεία θα προβάλλεται με το λογότυπο της ή με διαφημιστικό banner (300χ300) στο ειδικό παράθυρο αναμετάδοσης των ομιλιών του Συνεδρίου,
καθώς και με σχετικό link που θα παραπέμπει τον χρήστη στην ιστοσελίδα του χορηγού. Τα λογότυπα θα εμφανίζονται εναλλάξ για έως και 5 εταιρείες.
Μετά τη λήξη του Συνεδρίου θα υπάρχει δυνατότητα αναμετάδοσης των βιντεοσκοπημένων ομιλιών μεμονωμένα (Video on Demand). Ενημέρωση μέσω
Newsletter σε όλους τους Συμμετέχοντες του Συνεδρίου.
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ΧΟΡΗΓΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ
Για Διαδικτυακό Συνέδριο

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 η γραπτή
επιβεβαίωση.
Προτεραιότητα σε όλες τις χορηγικές δραστηριότητες θα έχουν οι εταιρείες που θα επιλέξουν να συμμετέχουν σε μία από τις κατηγορίες (Πλατινένιος- Χρυσός - Αργυρός).
Στις ανωτέρω αναγραφόμενες τιμές των προς χορηγία δραστηριοτήτων δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

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 θα γίνει από την Οργανωτική Επιτροπή και το ΔΣ έως και τις 31/7/2021.
Εν συνεχεία με την επιβεβαίωση της χορηγικής επιλογής σας, θα πρέπει να υπογραφεί σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό με τον φορέα διοργάνωσης.
Όλα τα αιτήματα χορηγιών, οι κρατήσεις, οι επιβεβαιώσεις ή οι ακυρώσεις θα πρέπει να αποστέλλονται γραπτώς στους χρόνους που αναγράφονται στο παρόν.
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 20/9/2021.
Το κόστος για τις προαναφερόμενες χορηγικές επιλογές επιβαρύνεται με ΦΠΑ 24%.
Η κατάθεση των ποσών θα γίνεται στον κάτωθι λογαριασμό

ALPHABANK
IBAN: GR74-0140-8130-8130-0200-2007-390
Δικαιούχος: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Ελληνική Γαστρεντερολογική Εταιρεία

www.hsg.gr

