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Πρόσκληση 
Αξιότιμοι Κύριοι,
Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβούλιου της Παιδιατρικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, θα θέλαμε να σας 
ενημερώσουμε για τη διεξαγωγή του 50ου Συμποσίου της Παιδιατρικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, που 
θα πραγματοποιηθεί από 23 εως 25 Οκτωβρίου στο ξενοδοχείο Makedonia Palace στη Θεσσαλονίκη.

Το συμπόσιο που είναι το 50ο θα έχει Πανελλήνια Συμμετοχή και επετειακό χαρακτήρα με βραβεύσεις και 
αναφορές στην ιστορία της εκδήλωσης. Η συμμετοχή αναμένεται να ξεπεράσει τους 450 με 550 παιδία-
τρους από όλη την Ελλάδα.

Οι διακεκριμένοι ομιλητές, από όλη την Ελλάδα,  με μεγάλη κλινική εμπειρία, θα αναπτύξουν θέματα που 
καλύπτουν την καθημερινή παιδιατρική πράξη.

Στο φουαγιέ της αίθουσας καθ’ όλη τη διάρκεια του συμποσίου θα λειτουργήσει έκθεση φαρμακευτικών 
προϊόντων, εργαλείων και υλικών.

Στις επόμενες σελίδες θα βρείτε τους τρόπους συμμετοχής της εταιρείας σας.

Για το ΔΣ της ΠΕΒΕ
Α. Γαλλή-Τσινοπούλου

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 
 • Παλιά και Νέα εμβόλια
 • Βιολογικοί παράγοντες στην παιδιατρική
 • Ειδικά γάλατα 
 • Παρακολούθηση πρόωρων νεογνών
 • Νεότερα δεδομένα στην Παιδοπνευμονολογία
 • Πυρετός ορισμοί-αλγόριθμοι
 • Αιματολογικά προβλήματα παιδιών
 • Εφηβική Ιατρική
 • Κλινικά φροντιστήρια:
   - Επείγοντα στην παιδιατρική: χειρισμοί, φάρμακα, διαχείριση  
   - Αμφίβολα γεννητικά όργανα
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Η Εμπορική Έκθεση του 50ου Συμποσίου της ΠΕΒΕ με Πανελλήνια Συμμετοχή, θα διεξαχθεί στο 

ξενοδοχείο Makedonia Palace.

Η ΜDcongress, επίσημος οργανωτής της εμπορικής έκθεσης του Συνεδρίου, έχει μεριμνήσει για το 

σχεδιασμό του καλύτερου δυνατού πλάνου για την τοποθέτηση των περιπτέρων, με σκοπό την καλύτε-

ρη παρουσία όλων των εκθετών στους συνέδρους. Το πλάνο της Έκθεσης περιλαμβάνει τις κατόψεις 

των χώρων διεξαγωγής της έκθεσης, καθώς επίσης και τον διαχωρισμό των περιπτέρων αριθμητικά.

Καταχώρηση Εκθετών

Όλοι οι εκθέτες χρειάζεται να καταχωρηθούν στο ειδικό μηχανογραφημένο σύστημα της ΜDcongress, 

πριν από την έναρξη του Συνεδρίου, συμπληρώνοντας την ανάλογη φόρμα εγγραφής του Συνεδρίου 

για την παραλαβή της αντίστοιχης κονκάρδας. Τέσσερις (4) κονκάρδες (εγγραφές), θα προσφέρονται 

δωρεάν για κάθε εκθέτη που απασχολεί περίπτερο διαστάσεων έως 6 τ.μ.

Προθεσμίες και Όροι συμμετοχής στην Έκθεση

Με την υπογραφή και αποστολή των αιτήσεων για την συμμετοχή έκθεσης στο 50ου Συμποσίου της 

ΠΕΒΕ με Πανελλήνια Συμμετοχή, γίνεται αυτόματα και αποδοχή όλων των προθεσμιών και όρων 

συμμετοχής σε αυτό.

ΣΥΜΠΟΣΙΟ500
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ΧΡΥΣΟΣ
12.000€ 

12τμ

ΑΡΓΥΡΟΣ 
8.000€ 

12τμ

ΧΟΡΗΓΟΣ 
5.000€  

6τμ

ΕΚΘΕΤΗΣ 
3.000€ 

6τμ

Κόστος
Μεμονωμένων

Χορηγιών

1.1 Εκθεσιακός Χώρος ✓ ✓ ✓ 500€/τμ

1.2 Διοργάνωση Δορυφορικού Συμποσίου ✓ 7.000 €

1.3 Διοργάνωση Δορυφορικής Διάλεξης ✓ 3.500 €

1.4 Ένθετο στην Τσάντα ✓ 2.000 €

3.1 Καταχωρήσεις στο Προκαταρκτικό Πρό-

γραμμα  

4η εξωφύλλου (οπισθόφυλλο) 2.500 €

Εσωτερική Σελίδα ✓ 1.500 €

2η Εξωφύλλου 2.000 €

1η Εσωτερική 1.800 €

3η Εξωφύλλου 1.700 €

3.2 Καταχωρήσεις στο Τελικό Πρόγραμμα  

4η εξωφύλλου (οπισθόφυλλο) 3.000 €

Εσωτερική Σελίδα ✓ ✓ ✓ 1.600 €

2η Εξωφύλλου 2.200 €

1η Εσωτερική 1.900 €

3η Εξωφύλλου 1.800 €

4.1 Ηλεκτρονικό banner στο site της ΠΕΒΕ 1.500 €

4.2 Ηλεκτρονικό banner στο site του Συνε-

δρίου 

2.000 €

4.3 Banner στο μηνιαίο newsletter του Συ-

νεδρίου 

2.000 €

4.4 Χορηγία στο mobile application του Συ-

νεδρίου

4.000 €

5.1 Επιδαπέδιο banner στην αίθουσα  ✓ 2.000 €

5.2 Επιδαπέδιο banner σε Συνεδρία επιλο-

γής 

 ✓ ✓ 1.000 €

6.1 Διάλειμμα καφέ 2.200 €

6.2 Ελαφρύ γεύμα 4.500 €

Οι παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%
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Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η  Χ Ο Ρ Η Γ Ι Ω Ν

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ
1.1 Εκθεσιακός Χώρος - Κόστη Περιπτέρων - 3.000 €/6τ.μ.-
Ο χρυσός, οι αργυροί και οι χορηγοί, θα έχουν προτεραιότητα στην επιλογή της συμμετοχής τους, εφόσον 

εκδηλώσουν γραπτώς το ενδιαφέρον τους για το είδος της χορηγίας που επιθυμούν, έως τις 31/11/2019. 

Η διαχείριση των χορηγών θα γίνεται με σειρά προτεραιότητας ζήτησης και επιβεβαίωσης.

Το κόστος των περιπτέρων περιλαμβάνει:

• Ενοικίαση του χώρου για όλη τη διάρκεια της έκθεσης.

• Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και φωτισμού.

• 1 τραπέζι και 2 καρέκλες (εφόσον ο εκθέτης το επιθυμεί)

• Καφές κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων για τους καταχωρημένους εκθέτες.

• Ειδικές κονκάρδες για τους εκθέτες των περιπτέρων.

• Νυχτερινή φύλαξη της έκθεσης.

Οικονομικός Διακανονισμός

• 50% του συνολικού κόστους με την υπογραφή του συμβολαίου.

• 50% του υπολοίπου συνολικού κόστους, έως τις 30/04/2020.

Η προπληρωμή του συνολικού πόσου της ενοικίασης περιπτέρων στην εμπορική έκθεση, είναι απαραί-

τητη πριν από την διεξαγωγή του Συνεδρίου.

Ακυρωτική Πολιτική

Οι τυχόν ακυρώσεις των περιπτέρων της εμπορικής έκθεσης πρέπει να αποστέλλονται εγγράφως στην 

Εταιρεία ΜDcongress e-mail: md@mdcongress.gr

Ο οργανωτής έχει το δικαίωμα να παρακρατήσει:

• 10% του συνολικού κόστους της έκθεσης, για ακυρώσεις που θα πραγματοποιηθούν έως 31/11/2019.

• 50% του συνολικού κόστους της χορηγίας για ακυρώσεις που θα πραγματοποιηθούν έως 31/01/2020.

• 100% του συνολικού κόστους της χορηγία για ακυρώσεις που θα πραγματοποιηθούν από 01/02/2020.
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1.2 Δορυφορικά Συμπόσια   - Κόστος Χορηγίας 7.000 € -
Η εταιρεία χορηγός έχει την δυνατότητα διοργάνωσης Δορυφορικού Συμποσίου στα πλαίσια διεξα-

γωγής του Συνεδρίου, συνολικής διάρκειας 60 λεπτών και μετά από συνεννόηση με την Οργανωτική 

Επιτροπή.

Περιλαμβάνει:

• Ενοίκιο της αίθουσας, χωρητικότητας 500 θέσεων σε θεατρική διάταξη.

• Βασικό οπτικοακουστικό εξοπλισμό.

• Επιμέλεια διάταξης και στησίματος της αίθουσας (panel ομιλητών, διάταξη)

• Πρόσκληση του Συμποσίου, χωρίς χρέωση, στις τσάντες των συνέδρων.

• Αναγγελία του συμποσίου σε ειδικά διαμορφωμένες σελίδες στο Τελικό Πρόγραμμα και το website

όπου θα αναφέρονται αποκλειστικά τα Δορυφορικά Συμπόσια του Συνεδρίου.

1.3 Δορυφορικές Διαλέξεις   - Κόστος Χορηγίας 3.500 € -
Η εταιρεία χορηγός έχει την δυνατότητα διοργάνωσης Δορυφορικής Διάλεξης, στα πλαίσια διεξαγωγής 

του Συνεδρίου, συνολικής διάρκειας 30 λεπτών και μετά από συνεννόηση με την Οργανωτική Επιτροπή.

Περιλαμβάνει:

• Ενοίκιο της αίθουσας χωρητικότητας 500 θέσεων σε θεατρική διάταξη.

• Βασικό οπτικοακουστικό εξοπλισμό.

• Επιμέλεια διάταξης και στησίματος της αίθουσας (panel ομιλητών, διάταξη)

• Αναγγελία της Διάλεξης σε ειδικά διαμορφωμένες σελίδες στο Τελικό Πρόγραμμα και το website 

 όπου θα αναφέρονται αποκλειστικά σε διαλέξεις του Συνεδρίου.

1.4 Χορηγία Ενθέτου στην Τσάντα - Κόστος Χορηγίας 2.000 € -
Η εταιρεία χορηγός, θα έχει την δυνατότητα να συμμετέχει, με ένθετο διαφημιστικό έντυπο, που θα τοπο-

θετηθεί στην τσάντα του Συνεδρίου.

Προβλεπόμενη ποσότητα: 1.000 έντυπα.

2. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
2.1 Προτεραιότητα στην Επιλογή Περιπτέρου
• Η διανομή των περιπτέρων θα πραγματοποιηθεί αρχικά με γνώμονα την κατηγορία των χορηγών.

• Στη συνέχεια με σειρά προτεραιότητας και επιβεβαίωσης με βάση την ημερομηνία αποστολής της αίτησης.

• Η εταιρία MDcongress με την παραλαβή της αίτησης συμμετοχής θα αποστείλει επιβεβαίωση και προτι-

μολόγηση για την είσπραξη του 50% του συνολικού κόστους του περιπτέρου.

• Μόνο με την είσπραξη της ισόποσης προκαταβολής η επιβεβαίωση του χώρου θα θεωρηθεί επικυρωμένη.

2.2 Προτεραιότητα στην Επιλογή Χορηγιών
• Η διανομή των χορηγιών θα πραγματοποιηθεί αρχικά με γνώμονα την κατηγορία των χορηγών.

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η  Χ Ο Ρ Η Γ Ι Ω Ν
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Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η  Χ Ο Ρ Η Γ Ι Ω Ν

• Στη συνέχεια με σειρά προτεραιότητας και επιβεβαίωσης με βάση την ημερομηνία αποστολής της αίτησης.

• Η εταιρία MDcongress με την παραλαβή της αίτησης συμμετοχής θα αποστείλει επιβεβαίωση και προτι-

μολόγηση για την είσπραξη του 50% του συνολικού κόστους της χορηγίας.

• Μόνο με την είσπραξη της ισόποσης προκαταβολής η επιβεβαίωση της χορηγίας θα θεωρηθεί επικυρωμένη.

2.3 Προτεραιότητα στην κράτηση δωματίων
• Η διανομή των δωματίων θα πραγματοποιηθεί αρχικά με γνώμονα την κατηγορία των χορηγών.

• Στη συνέχεια με σειρά προτεραιότητας και επιβεβαίωσης με βάση την ημερομηνία αποστολής της αίτησης.

• Η εταιρία MDcongress με την παραλαβή της αίτησης συμμετοχής θα αποστείλει επιβεβαίωση και προτι-

μολόγηση για την είσπραξη του 50% του συνολικού κόστους της διαμονής.

• Μόνο με την είσπραξη της ισόποσης προκαταβολής η επιβεβαίωση της διαμονής θα θεωρηθεί επικυ-

ρωμένη.

3. ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ 
3.1 Προκαταρκτικό πρόγραμμα
Χορηγία Διαφημιστικής ολοσέλιδης καταχώρησης στο Προκαταρκτικό Πρόγραμμα που θα σταλεί ηλε-

κτρονικά στις εξής ειδικότητες: Παιδιάτρους, Γενικούς Ιατρούς, Ακτινολόγους. 

Οι καταχωρήσεις θα είναι διαστάσεων 17x24εκ τελικό μέγεθος και πρέπει να αποστέλλονται σε ηλε-

κτρονική μορφή: pdf press optimized ή tiff 300dpi.

Κόστος Καταχωρήσεων
4η εξωφύλλου (οπισθόφυλλο) 2.500€

Εσωτερική Σελίδα 1.500 €

2η Εξωφύλλου 2.000 €

1η Εσωτερική 1.800 €

3η Εξωφύλλου 1.700 €

3.2 Τελικό πρόγραμμα
Χορηγία Διαφημιστικής ολοσέλιδης καταχώρησης στο Τελικό Πρόγραμμα Θα διανεμηθεί στο Συνέδριο.

Οι καταχωρήσεις θα είναι διαστάσεων 17x24εκ τελικό μέγεθος και πρέπει να αποστέλλονται σε ηλε-

κτρονική μορφή: pdf press optimized ή tiff 300dpi

Κόστος Καταχωρήσεων
4η εξωφύλλου (οπισθόφυλλο)  3.000€

Εσωτερική Σελίδα  1.600 €

2η Εξωφύλλου  2.200 €

1η Εσωτερική  1.900 €

3η Εξωφύλλου  1.800 €
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4. ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ 
4.1 Site Παιδιατρικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος
Χορηγία Ηλεκτρονικού Banner σε όλες τις σελίδες του επίσημου site της ΠΕΒΕ. Δύναται στον Χορηγό 

να προβάλει το Δημιουργικό του με Ηλεκτρονικό Banner στις σελίδες του επίσημου site της ΠΕΒΕ από 

τον Οκτώβριο 2019 έως το τέλος του Συνεδρίου.

Η κατασκευή του Banner παρέχεται δωρεάν από την ΜDcongress (προαιρετικά).

Εταιρικό λογότυπο στο τελικό πρόγραμμα του Συμποσίου 

• Κόστος Χορηγίας 1.500 € / banner

4.2 Site συνεδρίου 
Χορηγία Ηλεκτρονικού Banner σε όλες τις σελίδες του επίσημου site του Συνεδρίου. Δύναται στον 

Χορηγό να προβάλει το Δημιουργικό του με Ηλεκτρονικό Banner 420x60 σε όλες τις σελίδες του επί-

σημου site του Συνεδρίου από τον Οκτώβριο 2019 έως το τέλος του Συνεδρίου.

Η κατασκευή του Banner παρέχεται δωρεάν από την ΜDcongress (προαιρετικά).

Εταιρικό λογότυπο στο τελικό πρόγραμμα του Συμποσίου 

• Κόστος Χορηγίας 2.000 € / banner

4.3 Newsletter 
Χορηγία Ηλεκτρονικού Banner στο Μηνιαίο newsletter του Συνεδρίου. Δύναται στον Χορηγό να προ-

βάλει το Δημιουργικό του σε Ηλεκτρονικό Banner 420x60 στο newsletter του Συνεδρίου το οποίο θα 

αποστέλλεται σε 4.200 mails κάθε μήνα. 

Η κατασκευή του Banner παρέχεται δωρεάν από την ΜDcongress (προαιρετικά).

Εταιρικό λογότυπο στο τελικό πρόγραμμα του Συμποσίου 

• Κόστος Χορηγίας 2.000 € / banner

4.4 Mobile application 
4.6 Χορηγία στο Mobile Application του Συνεδρίου
Δύναται στον Χορηγό να προβάλει το Δημιουργικό του στην κεντρική οθόνη της εφαρμογής του Συνεδρίου 

Εταιρικό λογότυπο στο τελικό πρόγραμμα του Συμποσίου 

• Κόστος Χορηγίας 4.000 € 

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η  Χ Ο Ρ Η Γ Ι Ω Ν
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5. ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
5.1 Χορηγία επιδαπέδιου banner στην συνεδριακή αίθουσα
Δύναται στον Χορηγό να προβάλει το δημιουργικό του σε 4χρωμο επιδαπέδιο banner διαστάσεων 

1.00x2.00μ στους διαδρόμους της συνεδριακής αίθουσας με προβολή προς το ακροατήριο για όλες 

τις ημέρες του Συνεδρίου.

Εταιρικό λογότυπο στο τελικό πρόγραμμα του Συμποσίου 

• Κόστος Χορηγίας 2.000 € / banner

5.2 Χορηγία επιδαπέδιου banner σε επιλεγμένη συνεδρία  
Δύναται στον Χορηγό να προβάλει το δημιουργικό του σε 4χρωμο επιδαπέδιο banner διαστάσεων 

1.00x2.00μ στους διαδρόμους της συνεδριακής αίθουσας σε Συνεδρία επιλογής του. Η χορηγία αφο-

ρά τις συγκεκριμένες ώρες της Συνεδρίας.

Εταιρικό λογότυπο στο τελικό πρόγραμμα του Συμποσίου 

• Κόστος Χορηγίας 1.000 € / Συνεδρία

6.1 Διάλειμμα καφέ
Δύναται στον χορηγό να προβάλει λογότυπο της εταιρείας στα σημεία οπού θα πραγματοποιούνται τα 

διαλλείματα καφέ.

Εταιρικό λογότυπο στο τελικό πρόγραμμα του Συμποσίου 

• Κόστος Χορηγίας 2.200 € / διάλειμμα καφέ

6.2 Ελαφρύ γεύμα
Δύναται στον χορηγό να προβάλει λογότυπο της εταιρείας στα σημεία οπού θα πραγματοποιούνται το 

ελαφρύ γεύμα.

Εταιρικό λογότυπο στο τελικό πρόγραμμα του Συμποσίου 

• Κόστος Χορηγίας 4.500 € / γεύμα
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ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
Οφέλη 
✓ Εκθεσιακός χώρος 12 τ.μ.

✓ Οργάνωση ενός (1) Δορυφορικού Συμποσίου διάρκειας 60 λεπτών

✓ Ένθετο στην τσάντα του Συνεδρίου

✓ Πρώτη προτεραιότητα στην επιλογή εκθεσιακού χώρου & διαφημιστικής καταχώρησης βάση της 

χορηγικής συμμετοχής και της ημερομηνίας επιβεβαίωσης

✓ Πρώτη προτεραιότητα στην κράτηση δωματίων

✓ Διαφημιστική καταχώρηση (εσωτερική σελίδα) στο Προκαταρκτικό και στο Τελικό Πρόγραμμα του 

Συνεδρίου.

✓ Επιδαπέδιο banner σε Συνεδρία επιλογής

✓ Εταιρικό λογότυπο στο τελικό πρόγραμμα του Συμποσίου 

• Κόστος Χορηγίας 12.000 €

ΑΡΓΥΡΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
Οφέλη 

✓ Εκθεσιακός χώρος 12 τ.μ.

✓ Οργάνωση μιας (1) Δορυφορικής Διάλεξης διάρκειας 30 λεπτών 

✓ Ένθετο στην τσάντα των Συνεδρίου

✓ Προτεραιότητα στην επιλογή εκθεσιακού χώρου & διαφημιστικής καταχώρησης βάση της χορηγικής 

συμμετοχής και της ημερομηνίας επιβεβαίωσης

✓ Προτεραιότητα στην κράτηση δωματίων

✓ Διαφημιστική καταχώρηση (εσωτερική σελίδα) στο Τελικό Πρόγραμμα

✓ Επιδαπέδιο banner σε Συνεδρία επιλογής 

✓ Εταιρικό λογότυπο στο τελικό πρόγραμμα του Συμποσίου 

• Κόστος Χορηγίας 8.000 €

ΧΟΡΗΓΟΣ
Οφέλη 

✓ Εκθεσιακός χώρος 6 τ.μ.

✓ Ένθετο στην τσάντα των Συνεδρίου

✓ Προτεραιότητα στην επιλογή εκθεσιακού χώρου της χορηγικής συμμετοχής

✓ Προτεραιότητα στην κράτηση δωματίων

✓ Διαφημιστική καταχώρηση (εσωτερική σελίδα) στο Τελικό Πρόγραμμα

✓ Επιδαπέδιο banner στην συνεδριακή αίθουσα

✓ Εταιρικό λογότυπο στο τελικό πρόγραμμα του Συμποσίου 

• Κόστος Χορηγίας 5.000 €
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Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το αίτημα συμμετοχής σας 
δηλώνοντας τα είδη χορηγιών που επιθυμείτε.

Υπεύθυνος χορηγιών:
Μανώλης Γκόγκας / e-mail: mg @mdcongress.gr

Αλ. Παναγούλη 118, Αγ. Παρασκευή 153 43 • Tηλ.: 210.60.74.200, Fax: 210.60.74.222 • e-mail: md@mdcongress.gr


