ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Αγαπητοί Συνεργάτες,

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας, έχω την
ιδιαίτερη χαρά και τιμή να σας ανακοινώσω τη διοργάνωση του 10ου Συνεδρίου
Υποειδικοτήτων Παιδιατρικής το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 23-25 Φεβρουαρίου
2018, στο ξενοδοχείο Royal Olympic , στην Αθήνα.

Η εμπιστοσύνη που έδειξαν οι Παιδίατροι αλλά και οι συνάδελφοι άλλων ειδικοτήτων στο
Συνέδριο, μας

ωθεί

στη

δημιουργία

ενός

ακόμα

πιο

επιμορφωτικού

επιστημονικού

προγράμματος, στοχεύοντας στην ανταλλαγή απόψεων αλλά και στον εμπλουτισμό των
γνώσεων όλων μας με νέες και σύγχρονες ιδέες. Υπ’ αυτό το πρίσμα και συνεπείς στη
δέσμευσή μας για συνεχή αναβάθμιση του προγράμματος, προχωρήσαμε σε ενεργό
συνεργασία με διακεκριμένους συναδέλφους των Υποειδικοτήτων της Παιδιατρικής, με στόχο
να εμπλουτίσουμε τα ερεθίσματα που θα προσφέρουμε στους συμμετέχοντες.

Θα ήταν τιμή μας να σας έχουμε αρωγούς στην προσπάθεια που καταβάλει η Ελληνική
Παιδιατρική Εταιρεία για την απρόσκοπτη επιμόρφωση της Παιδιατρικής κοινότητας.

Με φιλικούς χαιρετισμούς,

Ανδρέας Κωνσταντόπουλος
Ομ. Καθηγητής Παιδιατρικής
Πρόεδρος Δ.Σ. της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου αποτελείται από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρίας:
Πρόεδρος:

Ανδρέας Κωνσταντόπουλος (Αθήνα)

Αντιπρόεδρος:

Δημήτριος Ζαφειρίου (Θεσσαλονίκη)

Γεν. Γραμματέας:

Ελένη Κόκκορη (Ηράκλειο)

Ταμίας:

Νικόλαος Βουδούρης (Αθήνα)

Μέλη:

Μαρία Εμποριάδου (Θεσσαλονίκη)
Λωρέττα Θωμαΐδου (Αθήνα)
Αθανασία Λουρίδα (Αθήνα)
Νικόλαος Μυριοκεφαλιτάκης (Αθήνα)
Πολυτίμη Παναγιωτοπούλου-Γαρταγάνη (Αθήνα)
Νικόλαος Χαλιάσος (Ιωάννινα)

ΦΟΡΕΑΣΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ /ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Δ: Μπακοπούλου 15, 15451, Ν. Ψυχικό
Τ: 2107771140
F:2107771663
W: www.e-child.gr
E: grammateia@e-child.gr

EVEREST TRAVEL & CONGRESSES
Δ: Λυκούργου 14-16, 10552, Αθήνα
Τ: 2103249242
F: 2103242395
W: www.everesttravel.gr
E: conference@everesttravel.gr

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Επιστημονικό Πρόγραμμα
Η τελική διαμόρφωση του επιστημονικού προγράμματος θα πραγματοποιηθεί με γνώμονα την
προαγωγή της γνώσης και την κάλυψη του ευρύτερου δυνατού φάσματος σύγχρονων
θεμάτων που αφορούν στις υποειδικότητες της παιδιατρικής.
Τα θέματα που θα εστιάσει το επιστημονικό πρόγραμμα θα αποτελέσουν αντικείμενο
διερεύνησης και διαλόγου στο πλαίσιο των προγραμματισμένων διαλέξεων, στρογγυλών
τραπεζιών και συμποσίων.
Υποειδικότητες Παιδιατρικής
Αναπτυξιακή Παιδιατρική
Εντατική Νοσηλεία
Εφηβική Ιατρική
Ιστορία της Παιδιατρικής
Κοινωνική Παιδιατρική & Προαγωγή Υγείας
Νεογνολογία – Περιγεννητική
Παιδιατρική Αιματολογία – Ογκολογία
Παιδιατρική Ανοσολογία
Παιδική & Εφηβική Ενδοκρινολογία
Παιδο-αλλεργιολογία
Παιδο-γαστρεντερολογία
Παιδο-καρδιολογία
Παιδο-λοιμωξιολογία
Παιδο-νευρολογία
Παιδο-νεφρολογία
Παιδο-πνευμονολογία
Παιδο-ρευματολογία

Συνεργαζόμενες Ειδικότητες της
Παιδιατρικής
Γενετική
Παιδική & Εφηβική Γυναικολογία
Παιδο-ακτινολογία
Παιδο-νευροχειρουργική
Παιδο-οδοντιατρική (Παιδοδοντική)
Παιδο-ορθοπεδική
Παιδο-οφθαλμολογία
Παιδο-ουρολογία
Παιδο-χειρουργική
Παιδο-ψυχιατρική
Παιδο-ωτορινολαρυγγολογία

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ημερομηνίες & Συνεδριακό Κέντρο
Το 10ο Συνέδριο Υποειδικοτήτων Παιδιατρικής θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στις
23-25 Φεβρουαρίου 2018, στο ξενοδοχείο Royal Olympic.
Συμμετέχοντες
Τις εργασίες του συνεδρίου παρακολουθούν, κάθε δύο χρόνια όπου και πραγματοποιείται,
περίπου 1.000 παιδίατροι από όλες τις υπό-ειδικότητες της παιδιατρικής, ερευνητές,
ειδικευόμενοι ιατροί, νοσηλευτικό προσωπικό, φοιτητές και ακαδημαϊκοί.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟ-ΕΓΓΡΑΦΩΝ
(έως 19/01/2018)

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
(20/01–25/02/2018)

120 €

140 €

90 €

110 €

100 €

120 €

Ειδικευμένοι
Ειδικευόμενοι
Άλλα Επαγγέλματα Υγείας
Νοσηλευτές / Φοιτητές /
Σπουδαστές

ΔΩΡΕΑΝ

Οι ανωτέρω τιμές ΔΕΝ συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α. 24%

Κ Ο Σ Τ Ο Σ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

Royal Olympic Hotel 4*

Δ Ι Α Μ Ο Ν Η Σ

ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ
ΣΕ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ

ΚΟΣΤΟΣ
ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ
ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ*

140 €

155 €

Ελάχιστος αριθμός διανυκτερεύσεων 2 νύχτες
(για τη συνεδριακή περίοδο μεταξύ 23/02/2018 και 25/02/2018)
Περιλαμβανόμενες υπηρεσίες πακέτου διαμονής:
•
Κόστος μονόκλινου δωματίου για 2 διανυκτερεύσεις
•
Πρωινό buffet καθημερινά
•
ΦΠΑ
Σημείωση: Το προαναφερόμενο κόστος πακέτου διαμονής δεν διαφοροποιείται σε
περίπτωση μείωσης των διανυκτερεύσεων.
*Ισχύει για τις περιπτώσεις διαμονής 2 Ε.Υ.*

ΧΟΡΗΓΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
Κόστος συμμετοχής : €12.097 (πλέον ΦΠΑ 24%)
Οφέλη χορηγού εταιρίας:
•

Διοργάνωση συμποσίου μίας (1) ώρας, μπορεί να χωριστεί σε δύο μισάωρα με διαφορετική
θεματολογία, στο πλαίσιο του επιστημονικού προγράμματος του συνεδρίου (δικαίωμα επιλογής, βάσει
ημερομηνίας επιβεβαίωσης)*.

•

Εκθεσιακός χώρος 8τ.μ. (προτεραιότητα στην επιλογή του χώρου)

•

Ολοσέλιδη διαφημιστική καταχώριση (προνομιακή σελίδα, προτεραιότητα βάσει της ημερομηνίας
επιβεβαίωσης) στο τελικό πρόγραμμα.

•

Λογότυπο στον ιστότοπο του συνεδρίου

•

Αποστολή μαζικού μηνύματος σε κινητά τηλέφωνα των εγγεγραμμένων συνέδρων (1 ώρα πριν
τη διεξαγωγή του συμποσίου)**

*Η αξιολόγηση της θεματολογίας και των ομιλητών του συμποσίου, καθώς και ο τελικός
προσδιορισμός του χρόνου διεξαγωγής του, θα πραγματοποιηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο
της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας.
** Η αποστολή του μαζικού μηνύματος θα αφορά ενημέρωση στα πλαίσια του επιστημονικού
προγράμματος. Με την εγγραφή του ο σύνεδρος υπογράφει για τη συγκατάθεσή του στη
χρήση του αριθμού του κινητού του τηλεφώνου για τις ανάγκες του συνεδρίου.

ΧΟΡΗΓΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΑΡΓΥΡΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
Κόστος συμμετοχής : €9.677 (πλέον ΦΠΑ 24%)
Οφέλη χορηγού εταιρίας:
•

Διοργάνωση συμποσίου μισής (1/2) ώρας, στο πλαίσιο του επιστημονικού προγράμματος του
συνεδρίου (δικαίωμα επιλογής, βάσει ημερομηνίας επιβεβαίωσης)*.

•

Εκθεσιακός χώρος 6τ.μ. (προτεραιότητα στην επιλογή του χώρου)

•

Ολοσέλιδη διαφημιστική καταχώριση (προνομιακή σελίδα, προτεραιότητα βάσει της ημερομηνίας
επιβεβαίωσης) στο τελικό πρόγραμμα.

•

Λογότυπο στον ιστότοπο του συνεδρίου

•

Αποστολή μαζικού μηνύματος σε κινητά τηλέφωνα των εγγεγραμμένων συνέδρων (1 ώρα πριν
τη διεξαγωγή του συμποσίου)**

*Η αξιολόγηση της θεματολογίας και των ομιλητών του συμποσίου, καθώς και ο τελικός
προσδιορισμός του χρόνου διεξαγωγής του, θα πραγματοποιηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο
της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας.
** Η αποστολή του μαζικού μηνύματος θα αφορά ενημέρωση στα πλαίσια του επιστημονικού
προγράμματος. Με την εγγραφή του ο σύνεδρος υπογράφει για τη συγκατάθεσή του στη
χρήση του αριθμού του κινητού του τηλεφώνου για τις ανάγκες του συνεδρίου.

ΧΟΡΗΓΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΧΑΛΚΙΝΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
Κόστος συμμετοχής : €5.000 (πλέον ΦΠΑ 24%)
Οφέλη χορηγού εταιρίας:
•

Εκθεσιακός χώρος 6τ.μ. (προτεραιότητα στην επιλογή του χώρου)

•

Ολοσέλιδη διαφημιστική καταχώριση (εσωτερική) στο τελικό πρόγραμμα.

•

Ένθεση στη συνεδριακή τσάντα

•

Λογότυπο στον ιστότοπο του συνεδρίου

ΧΟΡΗΓΙΚΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Υπηρεσία / Είδος προς χορηγία

Τιμή

Ενοικίαση stand (ελάχιστο 6τμ)

€500/τ.μ. πλέον 24%ΦΠΑ

Διάλειμμα καφέ για 500 συνέδρους
Διαφημιστική καταχώριση στο τελικό πρόγραμμα (εσωτερική σελίδα)
Οι προνομιακές σελίδες διαφημιστικών καταχωρήσεων θα διατεθούν
εφόσον δε δοθούν σε μεγάλους χορηγούς εταιρείες.

€ 1.500/διάλειμμα καφέ
πλέον 24%ΦΠΑ

€2.000 πλέον 24%ΦΠΑ

Διαφημιστικό web banner στα newsletters που θα αποστέλλονται σε λίστα
7.500 παιδιάτρων και επαγγελματιών υγείας συναφούς ειδικότητας μέχρι
την διεξαγωγή του Συνεδρίου

€1.500 πλέον 24%ΦΠΑ

Ένθεση διαφημιστικού Υλικού στη συνεδριακή τσάντα

€1.500 πλέον 24%ΦΠΑ

(για το σύνολο των
newsletters του
συνεδρίου)

