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Χαιρετισμός Προέδρων
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Το Συνέδριο Υγείας Μεσσηνίας έχει φθάσει αισίως στην 11η επέτειό του. Είναι πλέον θεσμός,
που έχει ξεπεράσει τα στενά όρια της Μεσσηνίας, αποκτώντας ευρύτερη καταξίωση στον
ιατρικό κόσμο. Με χαρά ανακοινώνουμε τη διοργάνωση του 11ου Συνεδρίου Υγείας
Μεσσηνίας, που θα γίνει στην Καλαμάτα στις 7 και 8 Ιουνίου 2019, στον εμβληματικό χώρο
του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας.

Η Ιατρική Εταιρεία Μεσσηνίας είναι σταθερά προσηλωμένη στη συνέχιση και τη βελτίωση
αυτού του θεσμού, με σκοπό την ανάδειξη της Μεσσηνίας στον Ιατρικό και επιστημονικό
κόσμο, την παρακολούθηση των ιατρικών εξελίξεων και τη βελτίωση όλων μας μέσα από την
ανταλλαγή γνώσεων και απόψεων. Μέσα σε ένα περιβάλλον που έχει επηρεαστεί από την
οικονομική και αξιακή κρίση, οφείλουμε να αντιπαρατεθούμε στην απογοήτευση και τη
στασιμότητα. Αισθανόμαστε ιδιαίτερη τιμή που στην προσπάθειά μας αυτή πλαισιωνόμαστε
από Μεσσήνιους Καθηγητές Ιατρικής με παγκόσμια καταξίωση, οι οποίοι αναβάθμισαν το
επιστημονικό βάρος του συνεδρίου με την ενεργό παρουσία τους και την συμμετοχή τους.

Το συνέδριο δε θα μπορούσε να έχει καταξιωθεί χωρίς την αγάπη και τη στήριξη των Ιατρών
και των λοιπών επαγγελματιών υγείας. Σας καλούμε να στηρίξετε και φέτος το 11ο Συνέδριο
Υγείας Μεσσηνίας και να συμμετέχετε ενεργά στις εργασίες του.

Με τιμή,
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Ιατρικής Εταιρείας Μεσσηνίας

Ο Πρόεδρος
της Οργανωτικής Επιτροπής

Παναγιώτης Κουσούλης

Κλουφέτος Περικλής
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Ημερομηνίες & τόπος διεξαγωγής του Συνεδρίου
Το 11ο Συνέδριο Υγείας Μεσσηνίας θα πραγματοποιηθεί 7 και 8 Ιουνίου 2019, στο Μέγαρο
Χορού Καλαμάτας. Αποτελεί το μεγαλύτερο κτήριο πολιτισμού της Πελοποννήσου και
διαθέτει ένα κεντρικό αμφιθέατρο, καθώς και μια μεγάλη δευτερεύουσα αίθουσα,
εξοπλισμένα με όλα τα σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα.
Το Μέγαρο Χορού κατασκευάστηκε με γνώση και προσοχή στη λεπτομέρεια και με τις ειδικές
προδιαγραφές που αφορούν στην τέχνη του χορού τόσο στην παραγωγή όσο και στην
παρουσίαση.
Παράλληλα, μπορεί ν’ αποτελέσει ένα από τα οχήματα ανάπτυξης όχι μόνο της πόλης της
Καλαμάτας αλλά και της ευρύτερης περιοχής, που δεν σταματά να εξελίσσεται με ταχείς
ρυθμούς και να αποτελέσει ένα διεθνές κέντρο αναφοράς για τη χώρα.

Ξενοδοχειακές κρατήσεις
Για τη διευκόλυνση των συνέδρων, έχει κρατηθεί επαρκής αριθμός δωματίων σε διάφορα
ξενοδοχεία της Καλαμάτας, εντός του πλαισίου τιμών του ΕΟΦ.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία Οργάνωσης
του Συνεδρίου στο email: congress_events@frei.gr
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Εγγραφές
Κατηγορίες Συμμετεχόντων

Κόστος εγγραφής

Ειδικευμένοι Ιατροί

40 €

Ειδικευόμενοι ιατροί

20€

Νοσηλευτές & λοιποί Επαγγελματίες Υγείας

20€

Φοιτητές

Δωρεάν

* Στις προαναφερθείσες τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Το δικαίωμα εγγραφής των Συνέδρων (Ειδικευμένων, Ειδικευόμενων, Νοσηλευτών &
λοιπών Επαγγελματιών Υγείας) περιλαμβάνει:
•
•
•
•
•
•

Παρακολούθηση του Επιστημονικού Προγράμματος
Πρόσβαση στην Έκθεση
Συμμετοχή στην Εναρκτήρια Τελετή του Συνεδρίου
Συμμετοχή στα διαλείμματα καφέ
Συνεδριακό υλικό
Πιστοποιητικό συμμετοχής

Το δικαίωμα εγγραφής των φοιτητών περιλαμβάνει:
•
•
•

Παρακολούθηση του Επιστημονικού Προγράμματος
Πρόσβαση στην Έκθεση
Πιστοποιητικό συμμετοχής

Μοριοδότηση
Στους εγγεγραμμένους συνέδρους που θα παρακολουθήσουν το Συνέδριο, θα χορηγηθούν
μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME Credits) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό
Σύλλογο, σύμφωνα με τα κριτήρια της EACMΕ-UEMS.

Θεματολογία
Καρδιολογία
Παθολογία
Ορθοπεδικό

Ογκολογία
ΩΡΛ
Παιδιατρικό

Νευρολογία
Γυναικολογία
Ιατρικός Τουρισμός

Γαστρεντερολογία
Νοσηλευτική
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Χορηγικές Δυνατότητες
Ενοικίαση Εκθεσιακού Χώρου

Κόστος: 4.000€

Κατά την διάρκεια του Συνεδρίου, θα λειτουργεί Έκθεση με Φαρμακευτικά προϊόντα και
Ιατρικό εξοπλισμό.
Το κόστος ενοικίασης αφορά ίχνος επί εδάφους συνολικής επιφάνειας 6 τετραγωνικών
μέτρων.
Οι εταιρείες που επιθυμούν δομημένο περίπτερο, ειδική κατασκευή και επίπλωση μπορούν
να απευθύνονται στη Εταιρεία Οργάνωσης.
Οφέλη εκθέτριας εταιρείας:
•
•
•

Αναφορά στο Banner των εταιρειών
Αναφορά στο Τελικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου ως «Χορηγός»
Προβολή του λογοτύπου της χορηγού εταιρείας στην επίσημη ιστοσελίδα του
Συνεδρίου

Διευκρινίσεις
Τα υλικά κατασκευής των περιπτέρων θα πρέπει να πληρούν τους διεθνής όρους και να μην
είναι εύφλεκτα. Επίσης τονίζεται ότι οι εκθέτες δεν επιτρέπεται κατά ουδένα τρόπο να
τρυπήσουν ή να προκαλέσουν ζημιές στους χώρους διεξαγωγής του Συνεδρίου.
Προτεραιότητα επιλογής εκθεσιακού χώρου
Για την επιλογή εκθεσιακού χώρου θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με την
ημερομηνία παραλαβής της συμπληρωμένης εντολής και αφού συνεκτιμηθεί η συνολική
προς το Συνέδριο προσφορά του Εκθέτη. Παρακαλούμε πολύ να δηλώσετε τις επιλογές σας
στη φόρμα συμμετοχής και να την αποστείλετε στο congress_events@frei.gr
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Ενοικίαση Εκθεσιακού χώρου για τοποθέτηση Banner

Κόστος: 2.000€

Κατά την διάρκεια του Συνεδρίου, θα λειτουργεί Έκθεση με Φαρμακευτικά προϊόντα και
Ιατρικό εξοπλισμό.
Προβολή της Χορηγού Εταιρείας με τοποθέτηση ενός (1) banner διάστασης 0,80 πλάτος Χ 2μ.
ύψος στον εκθεσιακό Χώρο.
Οφέλη Χορηγού:
•
•
•

Αναφορά στο Banner των εταιρειών
Αναφορά στο Τελικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου ως «Χορηγός»
Προβολή του λογοτύπου της Χορηγού Εταιρείας στην επίσημη ιστοσελίδα του
Συνεδρίου

Ασφάλεια
Οι εκθέτες έχουν την ευθύνη για την ασφάλεια των προϊόντων, των εκθεμάτων τους και
λοιπών υλικών του περιπτέρου τους και για το λόγο αυτό θα πρέπει να λάβουν οι ίδιοι τα
απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για κλοπή ή απώλειά τους. Η Οργανωτική Επιτροπή και η
διοργανώτρια Εταιρεία FREI S.A. δε φέρουν ουδεμία ευθύνη για την φύλαξη και παροχή
οποιασδήποτε ασφάλισης των εκθεμάτων ή και των εκθετών ή ζημιών που αυτοί μπορεί να
προξενήσουν στο χώρο της Έκθεσης.

Αφίσα

Κόστος: 1.000€

Δυνατότητα τοποθέτησης μίας (1) αφίσας, σε χώρο κοντά στην Γραμματεία του Συνεδρίου.
Η κατασκευή της αφίσας είναι ευθύνη της Χορηγού Εταιρείας.
Οφέλη Χορηγού:
•

Αναφορά στο Τελικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου ως «Χορηγός»
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Δορυφορική Διάλεξη

Κόστος: 2.000€

Δορυφορική Διάλεξη διάρκειας 30/60 λεπτών. Αίθουσα εξοπλισμένη με βασικό
οπτικοακουστικό εξοπλισμό. Η διαμονή και εγγραφή των ομιλητών είναι ευθύνη της
Χορηγού Εταιρείας. Η θεματολογία της Διάλεξης θα πρέπει να έχει πρώτα εγκριθεί από την
Επιστημονική Επιτροπή.
Οφέλη Χορηγού:
•
•
•

Προβολή λογοτύπου στο banner των Χορηγών
Αναφορά στο Τελικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου ως «Χορηγός»
Προβολή του λογοτύπου της Χορηγού Εταιρείας στην επίσημη ιστοσελίδα του
Συνεδρίου

Ένθεση

Κόστος: 1.000€

Υπάρχει η δυνατότητα ένθεσης διαφημιστικού υλικού ή εντύπου στην Τσάντα του
Συνεδρίου και η προβλεπόμενη ποσότητα είναι 350 τεμάχια.
Οφέλη Χορηγού:
•
•

Αναφορά στο Τελικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου ως «Χορηγός»
Προβολή του λογοτύπου της Χορηγού Εταιρείας στην επίσημη ιστοσελίδα του
Συνεδρίου

Καταχωρίσεις στο Τελικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ

ΚΟΣΤΟΣ

ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ

1.500 €

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟΥ

1.000 €

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ

1.000 €

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

800 €
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Προβολή Χορηγού στο QR Code
του Επιστημονικού Προγράμματος

Κόστος: 1.000€

Προβολή της χορηγού εταιρείας στο QR Code που εμφανίζει το επιστημονικό πρόγραμμα.
Οφέλη Χορηγού:
•
•
•

Το λογότυπο του χορηγού και το QR Code με το Πρόγραμμα θα εκτυπωθούν σε
κάρτα που θα διανεμηθεί στους σύνεδρους
Αναφορά του χορηγού στο Επιστημονικό πρόγραμμα του Συνεδρίου
Προβολή του λογοτύπου της Χορηγού Εταιρείας στην επίσημη ιστοσελίδα του
Συνεδρίου

Internet Corner

Κόστος : 1.000 €

Ειδικά διαμορφωμένος χώρος στην έκθεση, με 3 υπολογιστές για δωρεάν πρόσβαση στο
διαδίκτυο από τους Συνέδρους
Οφέλη Χορηγού:
•
•
•
•
•
•

Αποκλειστικότητα χορηγίας
Δυνατότητα τοποθέτησης εταιρικού λογοτύπου
Λογότυπο της Χορηγού Εταιρείας ως screen saver σε όλους του υπολογιστές
Αναφορά στο banner των χορηγών
Αναφορά στο Τελικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου
Προβολή του λογοτύπου της Χορηγού Εταιρείας στην επίσημη ιστοσελίδα του
Συνεδρίου

Προβολή Διαφήμισης σε οθόνη e-Poster

Κόστος : 1.000 €

Λογότυπο της Εταιρείας στις οθόνες, στις οποίες θα προβάλλονται ηλεκτρονικά οι
αναρτημένες ανακοινώσεις.
Οφέλη δραστηριότητας:
•
•
•
•

Αποκλειστική χορηγία
Προβολή του λογότυπου της Χορηγού Εταιρείας στην επίσημη ιστοσελίδα του
Συνεδρίου
Αναφορά στο banner των χορηγών
Αναφορά στο Τελικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου
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Οθόνη Πλάσμα – Πρόγραμμα Συνεδρίου

Κόστος : 1.000 €

1 Οθόνη 42’’ σε επιδαπέδια βάση, η οποία θα προβάλλει σε ηλεκτρονική μορφή το
Πρόγραμμα του Συνεδρίου
Οφέλη Χορηγού:
•
•
•
•

Προβολή εταιρικού λογοτύπου στην οθόνη σε εναλλαγή με την προβολή του
προγράμματος
Προβολή του λογοτύπου της Χορηγού Εταιρείας, στην επίσημη ιστοσελίδα του
Συνεδρίου
Αναφορά στο banner των χορηγών
Αναφορά στο Τελικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου
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Επισιτιστικά
Διάλειμμα καφέ

Κόστος: 1.000€/ανά διάλειμμα καφέ

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα παρατεθούν 2 διαλείμματα καφέ. Υπάρχει η δυνατότητα
προβολής όπου η χορηγός εταιρεία θα προβάλλεται σε εμφανή σημεία του χώρου που θα
προσφέρεται ο καφές.
Οφέλη δραστηριότητας:
•
•
•
•

Προβολή του λογοτύπου της Εταιρείας στους χώρους
Προβολή του λογότυπου της Χορηγού Εταιρείας στην επίσημη ιστοσελίδα του
Συνεδρίου
Αναφορά στο banner των χορηγών
Αναφορά στο Τελικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου

Ελαφρύ Γεύμα

Κόστος: 1.000€

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα παρατεθεί 1 ελαφρύ γεύμα. Υπάρχει η δυνατότητα
προβολής όπου η χορηγός εταιρεία θα προβάλλεται σε εμφανή σημεία του χώρου που θα
προσφέρεται το γεύμα.
Οφέλη δραστηριότητας:
•
•
•
•

Προβολή του λογοτύπου της Εταιρείας στους χώρους
Προβολή του λογότυπου της Εταιρείας στην επίσημη ιστοσελίδα του Συνεδρίου
Αναφορά στο banner των χορηγών
Αναφορά στο Τελικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου

Δεξίωση Υποδοχής

Κόστος: 1.500€

Στο τέλος του Επιστημονικού Προγράμματος της πρώτης ημέρας του Συνεδρίου θα
παρατεθεί δεξίωση υποδοχής στους συμμετέχοντες. Υπάρχει η δυνατότητα προβολής όπου
η χορηγός εταιρεία θα προβάλλεται στο πίσω μέρος των προσκλήσεων για τη δεξίωση καθώς
και με δικά της banner σε εμφανή σημεία του χώρου διεξαγωγής.
Οφέλη δραστηριότητας:
•
•
•
•

Προβολή του λογοτύπου της Εταιρείας στους χώρους
Προβολή του λογότυπου της Εταιρείας στην επίσημη ιστοσελίδα του Συνεδρίου
Αναφορά στο banner των χορηγών
Αναφορά στο Τελικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου
10

Όροι πληρωμής / Ακυρωτική πολιτική
Μετά την επιβεβαίωση της επιλογής σας, θα αποσταλεί ιδιωτικό συμφωνητικό, το οποίο
παρακαλούμε να υπογράψετε και να αποστείλετε στην Εταιρεία Οργάνωσης.
Όλες οι κρατήσεις, επιβεβαιώσεις ή ακυρώσεις θα πρέπει να αποστέλλονται γραπτώς.
Για να ισχύσουν οι κρατήσεις εκθεσιακού χώρου, καθώς και κάθε άλλη μορφή χορηγίας,
ορίζεται προκαταβολή 50%, η οποία θα πρέπει να καταβληθεί με την επιβεβαίωση της
ζητούμενης χορηγίας προκειμένου να προχωρήσουμε σε δέσμευση. Η εξόφληση του
συνολικού ποσού θα πρέπει να έχει γίνει μέχρι 31/05/2019.
Το κόστος για τις χορηγίες και εγγραφές επιβαρύνεται με ΦΠΑ 24%.

Για τη συμμετοχή σας στο Συνέδριο, θα τηρηθεί αυστηρά
σειρά προτεραιότητας
Για ομαδικές εγγραφές αντικαταστάσεις ονομάτων
•
•

Για ακυρώσεις εγγραφών που θα γνωστοποιηθούν εγγράφως στην γραμματεία του
Συνεδρίου έως και την 3/04/2019, επιστρέφεται το 50% του συνολικού ποσού.
Για ακυρώσεις που θα γνωστοποιηθούν εγγράφως στην γραμματεία του Συνεδρίου
μετά τις 01/05/2019 θα παρακρατηθεί το 100% του συνολικού ποσού.

Για έκθεση και χορηγίες
•

Για ακυρώσεις που θα γνωστοποιηθούν εγγράφως στην γραμματεία του Συνεδρίου
μετά τις 03/04/2019 θα παρακρατηθεί το 100% του συνολικού ποσού.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
FREI S.A.
Παπαρρηγοπούλου 3, 105 61 Αθήνα,
Τηλ: 210 3215600, Fax: 210 3219296
Email: congress_events@frei.gr

11

ΦΟΡΜΑ ΧΟΡΗΓΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Επωνυμία Εταιρείας ________________________ Επάγγελμα______________________________
ΑΦΜ_________________________________________ ΔΟΥ_________________________________
Υπεύθυνος _______________________________ Θέση στην εταιρεία_________________________
Δ/νση____________________________________________ Περιοχή _____________Τ.Κ___________
Τηλέφωνο________________________Fax_________________________Email__________________

ΧΟΡΗΓΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Δορυφορική Διάλεξη

ΚΟΣΤΟΣ

√

2.000€

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΚΟΣΤΟΣ

Οθόνη Plasma-Πρόγραμμα

1.000€

Internet Corner

1.000€

Οθόνη e-Poster

1.000€

Ένθεση

1.000€

QR Code

1.000€

Ελαφρύ Γεύμα

1.000€

Διάλειμμα καφέ
Δεξίωση Υποδοχής

1.000€/διάλειμμα

√

1.500€
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΘΕΣΗ

ΚΟΣΤΟΣ

Οπισθόφυλλο
Εσωτερική
Οπισθοφύλλου

√

ΘΕΣΗ

ΚΟΣΤΟΣ

1.500€

Εσωτερική Εξωφύλλου

1.000€

1.000€

Απλή ολοσέλιδη εσωτερική

√

800€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
Ενοικίαση Εκθεσιακού Χώρου 6 τ.μ.

Κόστος: 4.000€

Τοποθέτηση Banner

Κόστος: 2.000€

Τοποθέτηση αφίσας

Κόστος: 1.000€

Με την παρούσα δηλώνεται η αποδοχή των περιεχομένων του εντύπου των Χορηγικών Δραστηριοτήτων

Υπογραφή _______________________________ Ημερομηνία_____________________________
* Παρακαλούμε όπως αποστείλετε τη Φόρμα συμπληρωμένη σκανάροντας το αρχείο στο email: congress_events@frei.gr
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