
Διαδικτυακό Συνέδριο

Χρόνιος Πόνος & Ρευματικά Νοσήματα

23-24 Οκτωβρίου 2020

Χορηγικές Προτάσεις



Χαιρετισμός

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι μετά την επιτυχημένη διεξαγωγή του συνεδρίου 
με κύριο θέμα τον Χρόνιο Πόνο το περασμένο φθινόπωρο, αποφασίσαμε από κοινού να ανανεώσουμε και φέτος το 

ραντεβού μας και να διοργανώσουμε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, συνέδριο για τον Χρόνιο Πόνο, προσπαθώντας 
αυτή τη φορά να εμβαθύνουμε και να προσεγγίσουμε ακόμα περισσότερο το θέμα.

Θέλοντας όμως να συμβάλουμε και εμείς με τον τρόπο που μας αναλογεί, στη προσπάθεια καταπολέμησης
της εξάπλωσης του κορονοϊού, αποφασίσαμε το συνέδριο να διεξαχθεί διαδικτυακά ούτως ώστε να

αποφύγουμε περιττές μετακινήσεις αλλά και να δώσουμε την ευκαιρία σε ακόμα περισσότερους συνανθρώπους μας 
να το παρακολουθήσει και να συμμετάσχει ενεργά δίνοντας τους την ευκαιρία να θέσουν τις ερωτήσεις τους και να 

μοιραστούν μαζί μας τους καθημερινούς τους προβληματισμούς.

Η συμμετοχή σας θα είναι καταλυτική για την διεξαγωγή του Συνεδρίου.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την θετική σας ανταπόκριση.

Με εκτίμηση,

Αθανασία Παππά Σούζη Μακρή
Πρόεδρος ΔΣ ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. Αντιπρόεδρος ΔΣ Αντιρευματικού

Συνδέσμου Κύπρου



Διοργάνωση
Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα
Αντιρευματικός Σύνδεσμος Κύπρου

Ημερομηνία &
Τρόπος Διεξαγωγής
23-24 Οκτωβρίου 2020
Διαδικτυακά

Αιγίδες*
EULAR
Pain Alliance Europe
Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία – ΕΠΕΡΕ
Ρευματολογική Εταιρεία Κύπρου
Ελληνική Εταιρεία Αλγολογίας
ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α.
Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος
Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος
Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών
Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής
ΣΦΕΕ

Εγγραφή- Παρακολούθηση
Δωρεάν
Ανοιχτό στο ευρύ κοινό

Οργάνωση - Γραμματεία
Alpha Public Relations A.E.
Πυθέου 55, Αθήνα 11743
Τηλ. 210 3645629
Fax. 210 3644441
www.apr.com.gr / info.@apr.com.gr

Επικοινωνία - Πληροφορίες Χορηγίες
Καίτη Αντωνοπούλου
k.antonopoulou@apr.com.gr
Μίνα Μπάμπαλη
m.babali@apr.com.gr

Νόμισμα - Φόροι
Όλες οι παραπάνω τιμές είναι σε ευρώ. Τα 
ποσά επιβαρύνονται με 24% ΦΠΑ

* Έχουν αποσταλεί σχετικά αιτήματα

Γενικές Πληροφορίες



Ανταποδοτικά Οφέλη Χορηγών

Χορηγικά Πακέτα

Χρυσός Χορηγός Αργυρός Χορηγός Χάλκινος Χορηγός

4000€ 3000€ 2000€

Μόνιμη προβολή του εταιρικού λογοτύπου στο 
κάτω μέρος της οθόνης (super) καθόλη τη 

διάρκεια του συνεδρίου

Εταιρικό λογότυπο στα roll ups του συνεδρίου

Εταιρικό λογότυπο στο τελικό πρόγραμμα του 
συνεδρίου

Ηλεκτρονική αποστολή διαφημιστικού εντύπου 
κατά την εγγραφή των συμμετεχόντων

Ολοσέλιδη καταχώρηση στο οπισθόφυλλο του 
τελικού προγράμματος

Ολοσέλιδη καταχώρηση Α’ ύλης στο τελικό 
πρόγραμμα 

Δορυφορική διάλεξη 20 λεπτών

Διαφημιστικό εταιρικό σποτ μεταξύ των 
συνεδριών 
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Διάλεξη

1500€

➢ Διάλεξη διάρκειας 20 λεπτών κατά τη διάρκεια του συνεδρίου

Σημείωση: Οι εταιρείες παρακαλούνται να ενημερώσουν έγκαιρα για το θέμα της διάλεξης και τον ομιλητή



Καταχωρήσεις

A
1000€

E
600€

B
900€

D
800€

Διαστάσεις καταχώρησης: 
17cm X 24cm ξάκρισμα, 
4χρωμία σε αρχείο jpg ή 
pdf υψηλής ανάλυσης

D. Α’ ύλης

E. Εσωτερική 
ολοσέλιδη
καταχώρηση

A. Οπισθόφυλλο 
τελικού 
προγράμματος

B. Β’ εξωφύλλου

C. Γ’ εξωφύλλου

C
900€



Ηλεκτρονική αποστολή  

διαφημιστικού εντύπου 

κατά τη διάρκεια της 

εγγραφής

500€

Διαφημιστικό 

εταιρικό σποτ 

μεταξύ των συνεδριών

600€ 

Επιπλέον Ενέργειες



Όροι Πληρωμής

Οι παρακάτω κανονισμοί είναι η συμβατική συμφωνία μεταξύ της εταιρείας διοργάνωσης 
(Alpha Public Relations) & του Χορηγού. Η αποστολή της φόρμας συμμετοχής δηλώνει την πλήρη 
αποδοχή των όρων συμμετοχής που αναφέρονται παρακάτω καθώς και των όρων πληρωμής.

Για όλες τις κατηγορίες χορηγιών και έκθεσης απαιτείται: 

✓ 50% προκαταβολή του τελικού ποσού με την επιβεβαίωση συμμετοχής

✓ Εξόφληση: 30 ημέρες μετά τη λήψη του τιμολογίου

Σημείωση

Η συμμετοχή της εταιρείας θα λαμβάνεται υπόψη μόνο με την αποστολή της υπογεγραμμένης 
δήλωσης συμμετοχής στην Alpha Public Relations, συνοδευόμενη με την απαιτούμενη πληρωμή. 
Οι όροι είναι απαράβατοι υπό οποιεσδήποτε περιστάσεις. Το παραστατικό θα εκδοθεί και θα 
αποσταλεί μετά το πέρας της διημερίδας.



Τρόποι Πληρωμής

Οι πληρωμές πραγματοποιούνται με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό. 

Περισσότερες πληροφορίες για τα στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού θα αποσταλούν σε κάθε 

ενδιαφερόμενο με την επιβεβαίωση της συμμετοχής & την αποστολή της συμπληρωμένης 

φόρμας συμμετοχής.



Φόρμα Συμμετοχής

Ενέργειες Σημειώστε 

με ένα       

Παρατηρήσεις

Χρυσός Χορηγός

Αργυρός Χορηγός

Χάλκινος Χορηγός

Διάλεξη

Οπισθόφυλλο

Β’ εξωφύλλου

Γ’ εξωφύλλου

Εσωτερική σελίδα

Ηλεκτρονική αποστολή 
διαφημιστικού υλικού

Διαφημιστικό εταιρικό σποτ 
μεταξύ των συνεδριών

Επωνυμία Εταιρείας: ….………………………………………………………………………………

Όνομα υπευθύνου: .………………………………………………………………….…….………...

ΑΦΜ: ……………………………………..………… ΔΟΥ: ………………………………..…………....

Διεύθυνση: ..……………………………………………………………………………………………….

Περιοχή: ……………………………….…………………………… ΤΚ: …………………………….….

Τηλ: …………………………………………..….………Fax: .……………………………………………

E-mail: …………………………….………………………………….……………………………………..

……………………………………….……………………………………………….………….….
Ημερομηνία Υπογραφή & Σφραγίδα Εταιρείας

Παρακαλούμε να στείλετε την φόρμα συμμετοχής συμπληρωμένη, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη στη εταιρεία οργάνωσης 
της Διημερίδας Alpha Public Relations, στο e-mail: m.babali@apr.com.gr

Παρακαλούμε σημειώστε στον πίνακα τον επιθυμητό τρόπο συμμετοχής σας. 

mailto:m.babali@apr.com.gr


k.antonopoulou@apr.com.gr

m.babali@apr.com.gr

Καίτη Αντωνοπούλου
Γενική Διευθύντρια 

Μίνα Μπάμπαλη
Client Service Manager

210 3645 629, 
6932 253580

210 3645 629, 
6972 876865

mailto:k.antonopoulou@apr.com.gr
mailto:m.babali@apr.com.gr


Σας ευχαριστούμε πολύ!


