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Αγαπητοί Κύριοι,
Τα Επιχορηγούμενα Συμπόσια, όπως γνωρίζετε, είναι μια καθιερωμένη εκδήλωση των Ετήσιων
Πανελλήνιων Ιατρικών Συνεδρίων (ΕΠΙΣ), που αποσκοπoύν στην παρουσίαση των σύγχρονων εξελίξεων σε
θέματα ευρύτερου κλινικού ενδιαφέροντος. Η διοργάνωσή τους στη διάρκεια των περασμένων χρόνων, απέδειξε
ότι ικανοποιούν απόλυτα τις ανάγκες των συνέδρων και επιτυγχάνουν μια εξαιρετικά καλή προσέγγιση μεταξύ
των φαρμακευτικών εταιρειών και των συμμετεχόντων στα ΕΠΙΣ.
Η θεματολογία των Συμποσίων επιλέγεται από την Οργανωτική Επιτροπή, η οποία λαμβάνει υπόψη
τις προτάσεις των χορηγών.
Η χορηγία κάθε Συμποσίου συνίσταται στο ποσό των 8.000,00 Euro και στην κάλυψη μικρού αριθμού
διανυκτερεύσεων στο ξενοδοχείο Hilton, κατά τη διάρκεια του ΕΠΙΣ (8-10 δωμάτια για όλες τις ημέρες*), για δε
δορυφορική ομιλία το ποσό ανέρχεται στις 5.000,00 Euro. Το ποσό της χορηγίας αντιστοιχεί στις οργανωτικές
ανάγκες του Συμποσίου (αν επιθυμεί ο χορηγός, με ξεχωριστή συμφωνία, μπορεί να εκδοθούν Πρακτικά του
Συμποσίου με τη φροντίδα της Οργανωτικής Επιτροπής). Η Οργανωτική Επιτροπή φροντίζει, επίσης, για την
καλύτερη δυνατή προβολή των χορηγών των Συμποσίων κατά τη διάρκεια του ΕΠΙΣ. Ο χορηγός μπορεί ακόμη να
προβεί σε επιμέρους ενέργειες προβολής της εκδήλωσης.
Στο επιστημονικό πρόγραμμα του Συνεδρίου περιλαμβάνονται εκδηλώσεις των ακόλουθων επιστημονικών
εταιρειών. Έχετε τη δυνατότητα διοργάνωσης διάλεξης ή συμποσίου πριν ή μετά την αντίστοιχη επιστημονική
εκδήλωση.
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διανυκτερεύσεων ορισμένου αριθμού γιατρών της Επαρχίας που επιθυμούν να συμμετέχουν στο
Συνέδριο (Πληροφορίες: ΚΕΓΜ-Congress World, κ. Κώστας Παπαπαναγιώτου: 210-7210052, 210-7210001).
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*Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι για κάθε ακύρωση δωματίου ή για κάθε μη εμφάνιση (Non show) κατά την ημέρα άφιξης των
ατόμων που θα φιλοξενούνται από την Εταιρεία σας θα υπάρχει χρέωση 4 διανυκτερεύσεων.
Τα δωμάτια θα τιμολογηθούν από το γραφείο ΚΕΓΜ Τουριστικές και συνεδριακές Επιχειρήσεις Α.Ε σύμφωνα με την τελική
λίστα (rooming list) η οποία θα υποβληθεί από την Εταιρεία σας όχι αργότερα από την 15η Μαίου 2013.

