
1 

 

 

 

Πρόσκληση συμμετοχής 

Οφθαλμολογικών Εταιρειών 

στο 19ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ο.Ε.Θ.Α.Μ.Β.Α. 

 

Η Οφθαλμολογική Εταιρεία Θράκης, Ανατολικής Μακεδονίας και Βόρειου Αιγαίου 

(Ο.Ε.Θ.Α.Μ.Β.Α) διοργανώνει το 19ο Επιστημονικό της Συνέδριο που θα διεξαχθεί 

στους συνεδριακούς χώρους του RAMADA PLAZA THRAKI HOTEL, 

Αλεξανδρούπολη, στις 24 και 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023. 

 

 Στα πλαίσια της στήριξης του Επιστημονικού μας Συνεδρίου, προσκαλούμε το 

σύνολο των Οφθαλμολογικών εταιρειών να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον συμμετοχής 

τους με την μορφή χορηγιών, προκειμένου να συμβάλουν στην διεξαγωγή του με  

κύριο στόχο όλων μας  την προαγωγή της επιστημονικής γνώσης των 

Οφθαλμιάτρων- μελών της Ο.Ε.Θ.Α.Μ.Β.Α. 

 

Σας ενημερώνουμε ότι έχουμε λάβει έγκριση από τον ΕΟΦ και είμαστε σε 

διαδικασία λήψης έγκρισης από τον ΣΦΕΕ. 

 

 

ΧΟΡΗΓΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ 19ου ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ 

ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Ο.Ε.Θ.Α.Μ.Β.Α. 

ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ 

1.Ανάρτηση διαφημιστικής «αράχνης» ή BANNER στον Εκθεσιακό Χώρο 

Κόστος τοποθέτησης στο χώρο της εκδήλωσης: 500€ έκαστο (+ ΦΠΑ)  

Κατά την επιλογή της θέσης θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας βάσει του συνολικού 

ύψους χορηγίας καθεμιάς από τις εκθέτριες εταιρείες και την ημερομηνία 

εκδήλωσης. 

 Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής στη διαρρύθμιση για την καλύτερη 

εξυπηρέτηση του Συνεδρίου και των συμμετεχόντων χορηγών. 

 

2. Ενοικίαση εκθεσιακού χώρου για προβολή διαφημιστικών προϊόντων –

μηχανημάτων 

Κόστος ενοικίασης 750€ το 1,5m2 
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ΧΟΡΗΓΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ 19ου ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ 

ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Ο.Ε.Θ.Α.Μ.Β.Α. 

(συνέχεια) 

3. Διαφημιστικές Καταχωρήσεις στο πρόγραμμα του Συνεδρίου 

       Εμπροσθόφυλλο: Κόστος 1000€ (+ ΦΠΑ), 

       Οπισθόφυλλο: Κόστος 1000€ (+ ΦΠΑ), 

       Εσωτερική Σελίδα: Κόστος 500€ (+ ΦΠΑ) 

 

Δυνατότητα ένθεσης διαφημιστικού υλικού και δειγμάτων στον φάκελο των 

Συνέδρων κόστους 250€ (+ ΦΠΑ). 

 

4. Κάλυψη ενοικίασης οπτικοακουστικού εξοπλισμού κόστους 1.200€ (+ ΦΠΑ) 

5. Coffeebreak με κόστος 500€ (+ ΦΠΑ) 

6. Δορυφορική Διάλεξη με κόστος 1000€ (+ ΦΠΑ) και διάρκεια 20min 

 

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση χρειαστεί. 

 

            Η Πρόεδρος,                                                      Η Γραμματέας 

 

      Δέσποινα Σταμπουλή                                         Παυλίδου Ευθυμία 
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