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ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Ελληνική Εταιρεία Δερματοχειρουργικής,
Laser και Αισθητικής Δερματολογίας
Μιχαλακοπούλου 36 , Τ.Κ. 115 28 Αθήνα
Τηλ.: 698 089 1460
Email: hellenicsds@gmail.com

www.hsds.gr
Διοικητικό Συμβούλιο ΕΕΔΧ
Πρόεδρος
Ευρυδίκη Κυριαζή – Τάχου
Αντιπρόεδρος
Σωτήρης Θεοχάρης
Γεν. Γραμματέας
Νικόλαος Αποστολάκης
Ειδ. Γραμματέας
Κωνσταντίνος Νεαμονιτός
Ταμίας
Τηλέμαχος Ανθόπουλος
Επίτιμος Πρόεδρος
Ζώης Πολυζώης
Μέλος
Γεώργιος Σγούρος

Οργανωτική Επιτροπή Διημερίδας
Ζώης Πολυζώης, Σωτήρης Θεοχάρης, Νικόλαος Γ. Αποστολάκης
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΧΟΡΗΓΩΝ
Αγαπητοί συνεργάτες,
Έπειτα από μια μακρά και δύσκολη περίοδο που βιώσαμε φαίνεται ότι οι συνθήκες αλλάζουν και
επιστρέφουμε στην κανονικότητα με αργά και σταθερά βήματα.
Η Δερματοχειρουργική Εταιρεία επιδίωξε να μην αδρανήσει όλο αυτό το διάστημα και έτσι έπειτα
από το 1ο Virtual Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε το Φεβρουάριο με μεγάλη επιτυχία και
συμμετοχή, επανέρχεται με το 1ο Υβριδικό Συνέδριο με θέμα Βοτουλινική τοξίνη και
εμφυτεύματα "πέρα από τα σύνορα" που θα πραγματοποιηθεί στις 4 -5 Δεκεμβρίου 2021.
Το Συνέδριο αυτό έχει μια ιδιαίτερη εμβληματικότητα. Συμπίπτει με τα 30 χρόνια ίδρυσης της
Δερματοχειρουργικής Εταιρείας καθώς και με τα 30 χρόνια της Βοτουλινικής τοξίνης.
Αντικείμενο του Συνεδρίου αυτού θα αποτελέσει η Βοτουλινική τοξίνη, η συχνότερη ενέσιμη
θεραπεία παγκοσμίως και η οποία θα μονοπωλήσει την πρώτη μέρα. Θα γίνει εκτενής ανάλυση
αυτής τόσο σε θεωρητικό αλλά και πρακτικό επίπεδο από τους γνωστότερους ξένους experts που
θα έχουμε την τιμή να τους έχουμε μαζί μας δια ζώσης και διαδικτυακά.
Η δεύτερη μέρα είναι αφιερωμένη στα εμφυτεύματα τα οποία δεν θα μπορούσαν να λείπουν από
τον εκπαιδευτικό σκοπό του συνεδρίου αυτού. Πρωταγωνιστές θα είναι και εδώ trainers από το
εξωτερικό έτοιμοι να μοιραστούν την πολύτιμη εμπειρία τους μαζί μας.
Οι προσδοκίες μας όσον αφορά την επιτυχία της Διημερίδας αυτής είναι μεγάλες και σίγουρα σ'
αυτό θα συντελέσει και η δική σας η συμμετοχή.
Στις επόμενες σελίδες μπορείτε να δείτε τους τρόπους προβολής, προκειμένου να επιλέξετε τα
ιδανικότερο για εσάς.
Με εκτίμηση,
Εκ μέρους του Δ.Σ. της Ε.Ε.Δ.Χ.
Η Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας

Ε. Κυριαζή-Τάχου

Νικόλαος Γ. Αποστολάκης
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ΟΡΟΙ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Όλες οι εταιρείες που θα συμμετάσχουν στο Συμπόσιο (χορηγία ή περίπτερο) θα αναφέρονται
στο website & στο τελικό πρόγραμμα ως χορηγοί.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Για την καλύτερη συνεργασία μας και την αποφυγή λαθών είναι απαραίτητη 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 συμποσίου.

Πληροφορίες

Τουρκαντώνη Νατάσα
Ασκληπιού 17, 106 80 Αθήνα
Τηλ.: 210 3634944, Κιν: 6978 998890
E-mail: info@era.gr, ntourkantoni@era.gr
Web Site: www.era.gr
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ | 8.000 € | Διάρκεια 60 λεπτά









Διεξαγωγή εταιρικής συνεδρίας στην κεντρική αίθουσα.
Η χορηγός εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση της κάλυψης των εξόδων (εισιτήρια-μεταφοράδιαμονή-εγγραφή) των ομιλητών και προεδρείου.
Η χορηγός εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση ενημέρωσης των συνέδρων.
Ένθεση πρόσκλησης στη συνεδριακή τσάντα.
Στη χορηγία περιλαμβάνεται η αίθουσα και ο οπτικοακουστικός εξοπλισμός.
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.
Παράλληλα με το δορυφορικό συμπόσιο δεν θα διεξάγεται άλλη κύρια επιστημονική εκδήλωση.

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ | 4.000 €









| Διάρκεια 30 λεπτά

Διεξαγωγή εταιρικής διάλεξης στην κεντρική αίθουσα.
Η χορηγός εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση της κάλυψης των εξόδων φιλοξενίας (εισιτήριαμεταφορά-διαμονή-εγγραφή) του ομιλητή και του προεδρείου.
Η χορηγός εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση ενημέρωσης των συνέδρων.
Ένθεση πρόσκλησης στη συνεδριακή τσάντα.
Στη χορηγία περιλαμβάνεται η αίθουσα και ο οπτικοακουστικός εξοπλισμός.
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 πιθανόν να διεξάγεται άλλη κύρια επιστημονική εκδήλωση.

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

31 Οκτωβρίου 2021

4 |P a g e

S y m p o s i u m | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ, LASER & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΤΕΛΙΚΟΥ |
Περιορισμένος αριθμός σελίδων του Τελικού Προγράμματος θα διατεθεί για διαφημιστικές
καταχωρήσεις (ισχύουν και για ηλεκτρονικά έντυπα)
Οπισθόφυλλο
Εσωτερικό Εξώφυλλο
Εσωτερικό Οπισθόφυλλο
Εσωτερική

| 2.000 €
| 1.500 €
| 1.500 €
| 1.000 €

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Οι καταχωρήσεις θα είναι 4χρωμες, αρχείο PDF με 300 DPI ανάλυση.
Η διάσταση είναι 17Χ24.
Αποστολή των καταχωρήσεων έως 22 Νοεμβρίου 2021.

ΠΡΟΒΟΛΗ ΧΟΡΗΓΟΥ
ΕΛΑΦΡΥ ΓΕΥΜΑ

| 3.000 €

Το λογότυπο του Χορηγού θα τοποθετηθεί στον μπουφέ και στα τραπέζια όπου θα σερβίρεται το ελαφρύ
γεύμα.

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.

WEBSITE | 2.000 €
Λογότυπο ή ηλεκτρονικό banner του χορηγού στην κεντρική ηλεκτρονική σελίδα της Εταιρείας, με λινκ στην
ιστοσελίδα της εταιρείας.

NEWSLETTERS | 2.000 €
Λογότυπο του χορηγού στo κάτω μέρος των ενημερωτικών newsletters που αποστέλλονται στους γιατρούς σε
τακτά διαστήματα.

APPLICATION | 5.000 €
Τοποθέτηση λογοτύπου χορηγού στο κεντρικό banner του application του Συμποσίου που θα χρησιμοποιηθεί
για το πρόγραμμα, ανακοινώσεις, ερωτήσεις στα προεδρεία, κ.λ.π.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ SPOT | 2.500 €
Προβολή διαφημιστικού βίντεο (διάρκειας έως 30 sec), στην αίθουσα και στο Livestraming κατά τη
διάρκεια των διαλειμμάτων του επιστημονικού προγράμματος. Η διαφήμιση μπορεί να είναι και ένα
αρχείο PDF που θα προβάλλεται για 10-12 sec.
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ΠΡΟΒΟΛΗ ΧΟΡΗΓΟΥ
(live streaming)

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ | 2.000 €
Banner ή λογότυπο χορηγού στο πάνω μέρος της πλατφόρμα μετάδοσης του Live streaming. Την πλατφόρμα
επισκέπτονται οι σύνεδροι για να παρακολουθήσουν απομακρυσμένα τις συνεδρίες, να στείλουνε ρωτήσεις
στους ομιλητές, να επικοινωνήσουν μεταξύ τους κλπ.

LIVE STREAMING

| 3.000 €

Σταθερό λογότυπο χορηγού στο κάτω μέρος της οθόνης του Live streaming καθ΄όλη τη διάρκεια μετάδοσης
του συμποσίου.
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ΕΚΘΕΣΗ
ΠΕΡΙΠΤΕΡO | 3.000 € /6 m2 | 750€ /m2
Ο εκθεσιακός χώρος θα φιλοξενηθεί στους χώρους του Grand Hyatt και θα λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια
του Συμποσίου.
Η ανωτέρω τιμή συμπεριλαμβάνει: Εκθεσιακό χώρο, παροχή ρεύματος ισχύος έως 500 WATT, νυχτερινή
φύλαξη, συμμετοχή των εκπροσώπων της εταιρείας στα διαλείμματα καφέ και στο Κοκτέιλ Υποδοχής.
Η ανωτέρω τιμή δεν συμπεριλαμβάνει τη δομή του περιπτέρου. Σε περίπτωση που θέλετε
προκατασκευασμένο stand ή εξοπλισμό επικοινωνήστε με τη γραμματεία του συμποσίου.
Σε περίπτωση που χρειάζεστε παροχή ρεύματος μεγαλύτερης ισχύος, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τη
γραμματεία του συμποσίου. Κόστος επιπλέον παροχής 60€ + ΦΠΑ 24% ανά 500 επιπλέον WATT.

BANNER | 1.500€
Διάθεση χώρου 1,5 τ.μ. για τοποθέτηση banner.
Προτεραιότητα στην επιλογή Εκθεσιακού Χώρου θα δοθεί στους Μεγάλους Χορηγούς
και στη συνέχεια θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΣΥΝΕΔΡΩΝ
ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Ειδικοί
Ειδικευόμενοι

100€
50€

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%.
Το δικαίωμα συμμετοχής περιλαμβάνει:
Παρακολούθηση του επιστημονικού προγράμματος, παρακολούθηση μέσω live-streaming, επίσκεψη
στον εκθεσιακό χώρο, βεβαίωση συμμετοχής, διαλείμματα καφέ, κοκτέιλ υποδοχής.

ΔΙΑΜΟΝΗ

GRAND HYATT

150 €

 Η τιμή αφορά μία διανυκτέρευση και περιλαμβάνει πρωινό & φόρους.
 Δεν συμπεριλαμβάνεται ο φόρος διαμονής που εξοφλείται απευθείας από τον διαμένοντα κατά
το Check in.
 Για να ισχύσει η κράτηση απαιτείται προκαταβολή 50% του συνολικού ποσού και εξόφληση έως
22 Νοεμβρίου 2021.

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
Για τυχόν κρατήσεις εισιτηρίων, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του
συμποσίου ERA.
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ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Το Δικαίωμα Συμμετοχής στο Συμπόσιο δεν επιστρέφεται.
ΔΙΑΜΟΝΗ
Οποιαδήποτε αλλαγή ή ακύρωση κράτησης πρέπει να αποστέλλεται γραπτώς στην ERA ΕΠΕ.
Παρακαλούμε μην επικοινωνείτε απευθείας με τα ξενοδοχεία.
Ακυρώσεις έως 31 Οκτωβρίου 2021, ακυρωτικά 50%.
Ακυρώσεις μετά τις 31 Οκτωβρίου, ακυρωτικά 100%.
ΧΟΡΗΓΙΕΣ – ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ
Οι ακυρώσεις θα πρέπει να γνωστοποιούνται γραπτώς στην ΕRA ΕΠΕ.
Ακυρώσεις έως 31 Οκτωβρίου 2021, χωρίς ακυρωτικά
Ακυρώσεις από 31 Οκτωβρίου έως 19 Νοεμβρίου 2021, ακυρωτικά 50%.
Ακυρώσεις μετά τις 19 Νοεμβρίου 2021, ακυρωτικά 100%.
Επιστροφές χρημάτων από ακυρώσεις θα γίνουν μετά το τέλος του Συμποσίου 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 και
εξόφληση έως 31 Οκτωβρίου 2021.
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
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