ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ :

ΤΟΠΟΣ :

Ελληνική Εταιρεία Πυρηνικής
Μοριακής Απεικόνισης
Ανισσαράς, Ηράκλειο Κρήτης

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ :

Ξενοδοχείο Aldemar Cretan Village

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ :

14- 17 Ιουνίου 2018

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΩΝ :

300

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ
ΕΚΘΕΣΙΑΚΗ ΚΑΛΥΨΗ :

10 περίπτερα

ΝΟΜΙΣΜΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ :

Ιατρικής

EURO
www.panelliniopirinikisiatrikis2018.gr

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΧΟΡΗΓΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Ελληνική Εταιρεία Πυρηνικής Ιατρικής & Μοριακής Απεικόνισης
Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής
Σοφία Κουκουράκη
Α. Καθηγήτρια Πυρηνικής Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Δ/τρια Τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής ΠαΓΝΗ
Website:http://www.panelliniopirinikisiatrikis2018.gr

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Κορωναίου 23
712 02 Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ: 2810 -228226
Fax: 2810 -224135
E-mail: congress@mikatravel.eu
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Αγαπητές και Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Με μεγάλη χαρά σας προσκαλούμε στο 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πυρηνικής Ιατρικής, το οποίο θα
διεξαχθεί στην Κρήτη από τις 14-17 Ιουνίου 2018 στο Συνεδριακό κέντρο του Aldemar Cretan Village,
Ανισσαράς.
Είναι ιδιαίτερη τιμή για εμένα η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Ελληνικής Εταιρείας
Πυρηνικής Ιατρικής & Μοριακής Απεικόνισης να αναλάβω το συνέδριο της Πυρηνικής Ιατρικής για το 2018.
Τιμή που με γεμίζει τεράστια ευθύνη για την επιτυχή έκβαση του Συνεδρίου.
Η θεματολογία του Συνεδρίου περιλαμβάνει σχεδόν όλο το φάσμα της Πυρηνικής Ιατρικής. Ιδιαίτερη
έμφαση θα δοθεί στις νέες απεικονιστικές και θεραπευτικές εφαρμογές οι οποίες κάνουν δυναμικά την
εμφάνιση τους στην καθημερινή κλινική πράξη, αλλά και στην κλασσική Πυρηνική Ιατρική η οποία έχει
καταφέρει παρά την τεράστια τεχνολογική ανάπτυξη να διατηρήσει εξέχουσα θέση στον διαγνωστικό και
θεραπευτικό χειρισμό των ασθενών.
Στο Συνέδριο αυτό θα συμμετάσχει μεγάλος αριθμός διακεκριμένων έμπειρων ομιλητών από την
Ελλάδα και το Εξωτερικό οι οποίοι θα κατορθώσουν να δημιουργήσουν ένα γόνιμο επιστημονικό διάλογο
ανταλλάσσοντας απόψεις, γνώσεις και εμπειρίες με εκλεκτούς συναδέλφους της ειδικότητας και άλλων
συναφών ειδικοτήτων.
Είμαι πεπεισμένη ότι το Συνέδριο αυτό θα αποτελέσει εγγύηση για την απόκτηση νέας γνώσης για
τις σύγχρονες απεικονιστικές και θεραπευτικές εφαρμογές της Πυρηνικής Ιατρικής. Η οργανωτική Επιτροπή
θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την άρτια οργάνωση.
Σας καλούμε σε αυτή την προσπάθεια και ευελπιστούμε στην παρουσία και την ενεργό συμμετοχή σας.

Με τιμή
Η Πρόεδρος του Συνεδρίου
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3. 1.Επικοινωνία
Γραμματεία Συνεδρίου
MIKA TRAVEL
Κορωναίου 23
712 02 Ηράκλειο – Κρήτης
Τηλ. 2810228226
Φαξ.2810224135
E mail: congress@mikatravel.eu
επικοινωνία με: κα Εύα Γουβιανάκη

4. 2. Πότε και Πού
Το 14ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ θα πραγματοποιηθεί στις 14 - 17 Ιουνίου 2018.
Συνεδριακός χώρος
ALDEMAR CRETAN VILLAGE
Ανισσαράς – Ηράκλειο - Κρήτη

7. 3. Συμμετοχές
Ο αναμενόμενος αριθμός των συμμετεχόντων υπολογίζεται στους 300.

4. Χρηματοδότηση Συνεδρίου

4.1. Δορυφορική Διάλεξη (διάρκεια 30΄)
Προβολή χορηγού:

Το όνομα του χορηγού θα αναφέρεται στα έντυπα του συνεδρίου. Επίσης το
λογότυπο θα φαίνεται στην ιστοσελίδα του συνεδρίου με link στην σελίδα του
χορηγού.

Κόστος

5.000€ + ΦΠΑ

Το κόστος θα περιλαμβάνει το ενοίκιο της αίθουσας 200 ατόμων και οπτικοαουστικό εξοπλισμό. Οι
οργανωτές των δορυφορικών θα έχουν προτεραιότητα στον χώρο της έκθεσης. Επίσης οι ενδιαφερόμενοι
για δορυφορική Διάλεξη , θα πρέπει το συντομότερο να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία του Συνεδρίου
και να υποβάλλουν την αίτηση τους διότι θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.

3

4.2. Τελικό Πρόγραμμα
Θα τυπωθεί σε 300 αντίτυπα, και θα δοθεί στους συμμετέχοντες με την εγγραφή τους από τη Γραμματεία
του Συνεδρίου.
Επίσης θα σταλούν ηλεκτρονικά η 1η Ανακοίνωση και το Προκαταρκτικό Πρόγραμμα.

Προβολή χορηγού: Καταχώρηση διαφημιστικής σελίδας.
Κόστος χορηγίας:

οπισθόφυλλο 3.000€ + ΦΠΑ
εσωτερική σελίδα εξωφύλλου 2.000€ + ΦΠΑ
εσωτερική σελίδα οπισθόφυλλου 2.000€ + ΦΠΑ
εσωτερική σελίδα 1.000€ + ΦΠΑ

4.3. Ένθετα
Οι χορηγοί μπορούν να τοποθετήσουν στις τσάντες του Συνεδρίου, έντυπα των Εταιρειών τους,
Κόστος χορηγίας:

1.000€ + ΦΠΑ ανά ένθετο

4.4. Εμπορική Έκθεση
Η Εμπορική Έκθεση θα λάβει χώρα στο Aldemar Cretan Village από τις 14/6 μέχρι τις 17/6 2018. Θα
καταλαμβάνει το χώρο έξω από τις συνεδριακές αίθουσες , όπου θα προσφέρονται τα coffee breaks.
Στο σύνολο υπολογίζονται 10 περίπτερα. Όλα τα περίπτερα θα έχουν από 2 καθίσματα, ένα τραπέζι και
παροχή ρεύματος.
Προβολή χορηγού:

Το όνομα της χορηγού εταιρείας θα εμφανίζεται, σύμφωνα με τις οδηγίες της,
στη μετώπη του περιπτέρου για τα προκατασκευασμένα περίπτερα, ενώ ή όλη
προβολή της εταιρείας ή των προϊόντων της επαφίεται στην κρίση της. Το
όνομα του εκθέτη θα εμφανίζεται τόσο στο τελικό πρόγραμμα όσο και στον
κατάλογο των εκθετών.

Κόστος χορηγίας:

Ενοικίαση χώρου : 5.000€ + ΦΠΑ για περίπτερο 6 m2
Ενοικίαση χώρου : 8.000€ + ΦΠΑ για περίπτερο 12 m2

Στην επιλογή του περιπτέρου θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με την ημερομηνία εκδήλωσης
ενδιαφέροντος, με προτεραιότητα τους οργανωτές δορυφορικών συμποσίων.

4

4.6. Προβολή στο WEB
Στο web site του Συνεδρίου οι συμμετέχοντες θα μπορούν να κάνουν την εγγραφή τους και να καταθέτουν
τις εργασίες τους on line. Επίσης θα δίδονται όλες οι πληροφορίες αναφορικά με το Συνέδριο. Μέσω το web
site του Συνεδρίου επίσης θα κατατίθενται τα abstracts τα οποία θα είναι διαθέσιμα και μετά το συνέδριο
προς τους ενδιαφερομένους. To web site του Συνεδρίου θα βρίσκεται στο διαδίκτυο μέχρι τον Ιούνιο του
2019.
* Προβολή χορηγού:

Το όνομα της χορηγού εταιρείας θα εμφανίζεται σε ειδική σελίδα του web με
το μενού «ΧΟΡΗΓΟΙ» εκτός των χορηγών των δορυφορικών συμποσίων που
θα είναι και στην αρχική σελίδα του μενού. Όλοι οι χορηγοί θα έχουν
συνδέσεις με τα wed sites τους.

* Κόστος χορηγίας:

1.000€ + ΦΠΑ

5. ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

5.1. ΕΓΓΡΑΦΕΣ
μέχρι 13/06/2018

on site

Πυρηνικοί Ιατροί Μέλη ΕΕΠΙ&ΜΑ
Ειδικευμένοι
Ειδικευόμενοι

50 €
30 €

80 €
50 €

Ειδικευμένοι
Ειδικευόμενοι

80 €
30 €

100 €
50 €

Λοιποί Επιστήμονες Υγείας
Τεχνολόγοι

20 €

20 €

Ιατροί άλλων ειδικοτήτων

30 €

30 €

ΔΩΡΕΑΝ

ΔΩΡΕΑΝ

Πυρηνικοί Ιατροί μη-Μέλη ΕΕΠΙ&ΜΑ

Φοιτητές

Η εγγραφή περιλαμβάνει:
- Υποδοχή
- Παρακολούθηση όλου του επιστημονικού προγράμματος & kit συμποσίου
- Διαλείμματα καφέ
-Ελαφριά γεύματα
- Πιστοποιητικό παρακολούθησης
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5.2. ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
Η διαμονή των Συνέδρων έχει προβλεφθεί στα Ξενοδοχεία : Aldemar Cretan Village (venue), Hersonissos
Maris και Heronissos Hotel, από 13/06 έως 17/06/2018.
Το κόστος ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση είναι 150€ με πρωινό.
Κόστος ημιδιατροφής 35€ ανά άτομο.

5.3. ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
Τα εισιτήρια για την μεταφορά των συνέδρων προς και από το αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» του
Ηρακλείου Κρήτης, σύμφωνα με την σημερινή τους αξία κυμαίνονται:
• από Αθήνα μέχρι 250 €
• από Θεσ/κη από 200€ – 350 € (Υπάρχουν πτήσεις απευθείας προς Ηράκλειο)
• από επαρχία από 250 € - 400€
Η έγκαιρη κράτηση θα εξασφαλίσει την καλύτερη τιμή. Η επικοινωνία για κρατήσεις θέσεων θα γίνει με την
Γραμματεία του συνεδρίου

6. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ - ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ – ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ
-50% του συνολικού ποσού με την επιβεβαίωση.
-Εξόφληση max 60 ημέρες από την έκδοση του τιμολογίου
ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ
Η τιμολόγηση των χορηγιών γίνεται μετά το τέλος του συνεδρίου.
Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τις χορηγίες, διαμονή και διακίνηση των συνέδρων,
επικοινωνήστε με τη Γραμματεία.
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