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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Αγαπητοί Συνεργάτες,
Η καθημερινή παιδιατρική πρακτική αφορά σημαντικά θέματα της σωματικής ανάπτυξης και
της διατροφής του παιδιού, αλλά και της αντιμετώπισης διαφόρων διαταραχών του πεπτικού
συστήματος. Η σωστή διατροφή τα πρώτα χρόνια της ζωής και η εδραίωση του μητρικού
θηλασμού στο βρέφος θέτουν την σωστή βάση για την διαμόρφωση της μετέπειτα υγείας του
παιδιού και αλλά και της υγείας ως ενήλικα.
Σκοπός του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Παιδιατρικής Γαστρεντερολογίας, Ηπατολογίας και
Διατροφής είναι να μεταφέρουμε επιστημονικά τεκμηριωμένες γνώσεις, με παρουσίαση κλινικών
περιστατικών και σύγχρονες οδηγίες καθημερινής πρακτικής στη διάγνωση, αντιμετώπιση και τη
σωστή χρήση των φαρμάκων και τον εμβολιασμό.
Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην βρεφική και παιδική διατροφή αλλά και στον μητρικό θηλασμό
με σεμινάριο κλινικής πρακτικής.
Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παιδιατρικής
Γαστρεντερολογίας, Ηπατολογίας και Διατροφής Συνέδριο. Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί
στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο Royal Olympic στις 12-14 Οκτωβρίου 2018
Προσδοκούμε στην ενεργό συμμετοχή σας, και στη στήριξη του έργου της Εταιρείας μας.
Η Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Παιδιατρικής Γαστρεντερολογίας
Ηπατολογίας και Διατροφής,

Αίγλη Ζέλλου
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ΓΕΝΙΚΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Ελληνική Εταιρεία Παιδιατρικής Γαστρεντερολογίας,
Ηπατολογίας και Διατροφής
Λεωφ. Δημοκρατίας 67, 15451 Αθήνα,
τηλ. 210 6727533,
email: helspghan@gmail.com

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
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 στην Κλινική Παιδιατρική Γαστρεντερολογία, Ηπατολογία και Διατροφή.
Τα θέματα που θα εστιάσει το επιστημονικό πρόγραμμα θα αποτελέσουν αντικείμενο διερεύνησης
και διαλόγου στο πλαίσιο των προγραμματισμένων διαλέξεων, στρογγυλών τραπεζιών και
συμποσίων.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ & ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παιδιατρικής Γαστρεντερολογίας, Ηπατολογίας και Διατροφής θα
πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στις 12-14 Οκτωβρίου 2018, στο ξενοδοχείο Royal Olympic.
Ξενοδοχείο Royal Olympic
Αθανασίου Διάκου 28
ΤΚ 11743, Αθήνα
www.royalolympic.com/

03

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018
ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ

W. www.helspghan.org

ΓΕΝΙΚΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΟΙΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ
Τις εργασίες του συνεδρίου προβλέπεται να παρακολουθήσουν περίπου 500-600 Παιδίατροι,
Γαστρεντερολόγοι, Παιδοχειρουργοί, Διατροφολόγοι, Ερευνητές, φοιτητές και Ακαδημαϊκοί από
όλη την Ελλάδα.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Everest Travel & Congresses,
Λυκούργου 14-16, 105 52 Αθήνα,
τηλ. 210 3249242,
email: conference@everesttravel.gr
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ΕΓΓΡΑΦEΣ

Κόστος Εγγραφής δεν συμπεριλαμβάνει 24% ΦΠΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟ-ΕΓΓΡΑΦΩΝ
(έως 31/08/2018)

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
(01/09–14/10/2018)

ΙΑΤΡΟΙ ΜΕΛΗ ΕΕΠΓΗΔ

€60

€75

ΙΑΤΡΟΙ ΜΗ ΜΕΛΗ ΕΕΠΓΗΔ

€80

€100

ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ

€30

€40

ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ

€20

€30

Περιλαμβανόμενες Υπηρεσίες
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΠΑΡΟΧΕΣ

ΙΑΤΡΟΙ

ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Παρακολούθηση επιστημονικού προγράμματος
Είσοδος στην έκθεση
Συνεδριακό υλικό
Διαλείμματα καφέ καθ’ όλη τη διάρκεια του συνεδρίου
Πιστοποιητικό παρακολούθησης
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ΧΟΡΗΓΙΕΣ

ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
Κόστος συμμετοχής: €10.000 (πλέον ΦΠΑ)
Οφέλη χορηγού εταιρίας:
• Διοργάνωση Δορυφορικού Συμποσίου διάρκειας μιάς ώρας, στο πλαίσιο του Επιστημονικού
Προγράμματος του Συνεδρίου* .
• Εκθεσιακός χώρος 10 τ.μ. (προτεραιότητα βάσει της ημερομηνίας επιβεβαίωσης).
• Ολοσέλιδη διαφημιστική καταχώριση (προνομιακή σελίδα), στο τελικό πρόγραμμα.
• Λογότυπο της χορηγού εταιρείας στην επίσημη ιστοσελίδα του συνεδρίου με άμεση διασύνδεση
στην ιστοσελίδα της χορηγού εταιρείας.
• Λογότυπο της χορηγού εταιρίας στα e-newsletters του συνεδρίου, συνολικές αποστολές 5 σε
περισσότερους από 5.000 Παιδιάτρους, Παιδογαστρεντερολόγους.
*Η αξιολόγηση της θεματολογίας και των ομιλητών του Συμποσίου, καθώς και ο τελικός προσδιορισμός του
χρόνου διεξαγωγής του, θα πραγματοποιηθεί από την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου.

ΑΡΓΥΡΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
Κόστος συμμετοχής: €7.000 (πλέον ΦΠΑ)
Οφέλη χορηγού εταιρίας:
• Διοργάνωση Δορυφορικής Διάλεξης διάρκειας μισής ώρας, στο πλαίσιο του Επιστημονικού
Προγράμματος του Συνεδρίου* .
• Εκθεσιακός χώρος 8 τ.μ. (προτεραιότητα βάσει της ημερομηνίας επιβεβαίωσης).
• Ολοσέλιδη διαφημιστική καταχώριση (προνομιακή σελίδα), στο τελικό πρόγραμμα.
• Λογότυπο της χορηγού εταιρείας στην επίσημη ιστοσελίδα του συνεδρίου με άμεση διασύνδεση
στην ιστοσελίδα της χορηγού εταιρείας.
• Λογότυπο της χορηγού εταιρίας στα e-newsletters του συνεδρίου, συνολικές αποστολές 5 σε
περισσότερους από 5.000 Παιδιάτρους, Παιδογαστρεντερολόγους.
*Η αξιολόγηση της θεματολογίας και των ομιλητών του Συμποσίου, καθώς και ο τελικός προσδιορισμός του
χρόνου διεξαγωγής του, θα πραγματοποιηθεί από την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου.

06

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018
ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ

W. www.helspghan.org

ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΧΟΡΗΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΥΠΗΡΕΣIΑ / ΕIΔΟΣ ΠΡΟΣ ΧΟΡΗΓIΑ

Τιμή

Ενοικίαση stand (ελάχιστο 6τμ)

€500/τ. μ πλέον ΦΠΑ

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

€1.500 πλέον ΦΠΑ

Ένθεση διαφημιστικού υλικού στη συνεδριακή τσάντα

€1.000 πλέον ΦΠΑ

Συνεδριακό υλικό (τσάντα, μπλοκ, στυλό )

€ 4.000 πλέον ΦΠΑ
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