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ΧΟΡΗΓΙΕΣ | ΕΚΘΕΣΗ

52ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Αγαπητοί Συνεργάτες

Ελληνική
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ
Εταιρεία

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Οφθαλμολογικής Εταιρείας έχει τη χαρά και την τιμή
να σας προσκαλέσει στο 52ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο που θα γίνει στην Αθήνα,
από 6 έως 9 Ιουνίου 2019 στο Μέγαρο Μουσικής.
Οι επιστημονικές εξελίξεις στον τομέα μας και η ανάγκη για συνεχιζόμενη επιμόρφωση και εκπαίδευση
διαμορφώνουν την πρόκληση για ένα σύγχρονο και σφαιρικό Πανελλήνιο Συνέδριο με έμφαση στην
τεχνολογία και την επίκαιρη κλινική πράξη. Με τη διοργάνωση του Συνεδρίου σε κεντρικό προορισμό
και σε χώρο με άρτιες υποδομές, επιδίωξη είναι να αναδειχθούν και να μεταδοθούν οι γνώσεις και οι
εμπειρίες από καταξιωμένους ειδικούς της Ελλάδας και του εξωτερικού στην ευρεία οφθαλμολογική
κοινότητα.
Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στο Συνέδριο, να συζητήσουμε και να ανταλλάξουμε απόψεις, να
εμπλουτίσουμε τις παραστάσεις μας, να έρθει ο οφθαλμίατρος σε επαφή με τη νέα τεχνολογία και
τη φαρμακευτική φαρέτρα του κλάδου και να γίνει το «δέσιμο» της επιστήμης με την εφαρμοσμένη
πρακτική.
Σας περιμένουμε όλους στο 52ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο της Αθήνας.
Με εκτίμηση,
Στρατής Παροικάκης
Πρόεδρος Ελληνικής Οφθαλμολογικής Εταιρείας

Διοικητικό
Συμβούλιο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ε. ΠΑΡΟΙΚΑΚΗΣ

ANΤΙΠΡΟΕΔΟΣ:

Χ. ΚΟΥΡΕΝΤΗ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

Τ. ΡΟΤΣΟΣ

ΤΑΜΙΑΣ:

Χ. ΠΙΤΣΑΣ

ΜΕΛΗ:

Χ. ΛΙΝΑΡΔΗ
Γ. ΧΑΡΩΝΗΣ
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52ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
*Όλες οι εταιρείες που θα συμμετάσχουν στο Συνέδριο με οποιοδήποτε τρόπο (χορηγία, stand)
θα αναφέρονται στο website & στο τελικό πρόγραμμα του Συνεδρίου ως χορηγοί.

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για την καλύτερη συνεργασία μας και την αποφυγή λαθών είναι απαραίτητη η
συμπλήρωση του εντύπου συμμετοχής που θα βρείτε στο τέλος.
Η αποστολή του εντύπου συμμετοχής δηλώνει την πλήρη αποδοχή των όρων
συμμετοχής που αναφέρονται παρακάτω καθώς και των όρων πληρωμής και
ακυρώσεων.
Για να ισχύσει η χορηγία ή το περίπτερο που έχει ζητηθεί θα λάβετε προσφορά
– επιβεβαίωση από το γραφείο μας την οποία πρέπει να μας επιστρέψετε
υπογεγραμμένη και σφραγισμένη ή να μας αποστείλετε το δικό σας
συμφωνητικό.
ΚΡΑΤΗΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ
Για την επιλογή περιπτέρου, παρακαλούμε υποδείξτε 3 επιλογές με σειρά
προτεραιότητας. H ERA διατηρεί το δικαίωμα, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης
των τετραγωνικών της έκθεσης, να προσθέσει επιπλέον τετραγωνικά χωρίς
αυτό να επηρεάζει τα ήδη υπάρχοντα περίπτερα.
ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ - ΦΠΑ 24%
Τα τιμολόγια εκδίδονται μετά το τέλος του Συνεδρίου σύμφωνα με το ύψος των
χορηγιών.
Πληροφορίες - Οργάνωση
Λασηθιωτάκης Γιώργος - Στάμενα Έφη
Ασκληπιού 17, 106 80 Αθήνα
Τηλ.: 210 3634944, Φαξ: 210 3631690
E-mail: info@era.gr
Λασηθιωτάκης Γιώργος: gla@era.gr
Στάμενα Έφη: estamena@era.gr
Web Site: www.era.gr

ERA Ltd | Prepared for: Ελληνική ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία
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52ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ | 14.000 € + ΦΠΑ 24%
•
•
•
•
•
•
•
•

Διεξαγωγή εταιρικής συνεδρίας στην κεντρική αίθουσα σε συνεργασία με την Επιστημονική και
Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου.
Η χορηγός εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση της κάλυψης των εξόδων (εισιτήριαμεταφορά-διαμονή-εγγραφή) των ομιλητών και του προεδρείου
Η χορηγός εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση ενημέρωσης των συνέδρων με έντυπο υλικό
(πρόσκληση).
Στη χορηγία περιλαμβάνεται η ένθεση της πρόσκλησης στη συνεδριακή τσάντα.
Στη χορηγία περιλαμβάνεται η αίθουσα και ο οπτικοακουστικός εξοπλισμός.
Σε περίπτωση ξένου ομιλητή και μετάφρασης θα υπάρχει επιπλέον επιβάρυνση.
Ο χώρος, ο τόπος και η ώρα του Δορυφορικού Συμποσίου θα καθοριστεί σε συνεννόηση με την
Επιστημονική και Οργανωτική Επιτροπή.
Παράλληλα με το δορυφορικό συμπόσιο δεν θα διεξάγεται άλλη κύρια επιστημονική εκδήλωση.

Συνολική διάρκεια 60 λεπτά.

ERA Ltd | Prepared for: Ελληνική ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία
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52ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ | 9.000 € + ΦΠΑ 24%
•
•
•
•
•
•
•
•

Διεξαγωγή εταιρικής διάλεξης στην κεντρική αίθουσα σε συνεργασία με την Επιστημονική και Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου.
Η χορηγός εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση της κάλυψης των εξόδων φιλοξενίας (εισιτήρια-μεταφορά-διαμονή-εγγραφή) του ομιλητή και
του προεδρείου
Η χορηγός εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση ενημέρωσης των συνέδρων με έντυπο υλικό (πρόσκληση).
Στη χορηγία περιλαμβάνεται η ένθεση της πρόσκλησης στη συνεδριακή τσάντα.
Στη χορηγία περιλαμβάνεται η αίθουσα και ο οπτικοακουστικός εξοπλισμός.
Σε περίπτωση ξένου ομιλητή και μετάφρασης θα υπάρχει επιπλέον επιβάρυνση.
Ο χώρος, ο τόπος και η ώρα της Δορυφορικής Διάλεξης θα καθοριστεί σε συνεννόηση με την Επιστημονική και Οργανωτική Επιτροπή.
Παράλληλα με τη δορυφορική διάλεξη μπορεί να διεξάγεται άλλη κύρια επιστημονική εκδήλωση.
Συνολική διάρκεια 30 λεπτά.

ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ | 4.500 € + ΦΠΑ 24%
•
•
•
•
•
•
•
•

Διεξαγωγή κλινικού φροντιστηρίου σε δευτερεύουσα αίθουσα σε συνεργασία με την Επιστημονική και Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου.
Η χορηγός εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση της κάλυψης των εξόδων φιλοξενίας (εισιτήρια-μεταφορά-διαμονή-εγγραφή) του ομιλητή και
του προεδρείου
Η χορηγός εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση ενημέρωσης των συνέδρων με έντυπο υλικό (πρόσκληση).
Στη χορηγία περιλαμβάνεται η ένθεση της πρόσκλησης στη συνεδριακή τσάντα.
Στη χορηγία περιλαμβάνεται η αίθουσα και ο οπτικοακουστικός εξοπλισμός.
Σε περίπτωση ξένου ομιλητή και μετάφρασης θα υπάρχει επιπλέον επιβάρυνση.
Ο χώρος, ο τόπος και η ώρα του Κλινικού φροντιστηρίου θα καθοριστεί σε συνεννόηση με την Επιστημονική και Οργανωτική Επιτροπή.
Παράλληλα με το κλινικό φροντιστήριο θα διεξάγονται και άλλες επιστημονικές συνεδρίες.
Συνολική διάρκεια 60 λεπτά
Αριθμός συμμετεχόντων μέχρι 30 άτομα

Οι εταιρείες θα πρέπει να επιβεβαιώσουν τη συμμετοχή τους στο επιστημονικό πρόγραμμα έως
31 Ιανουαρίου 2019

ERA Ltd | Prepared for: Ελληνική ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία
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52ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΕ ΕΝΤΥΠΑ

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΤΕΛΙΚΟΥ |
Περιορισμένος αριθμός σελίδων του Τελικού Προγράμματος θα διατεθεί για διαφημιστικές καταχωρήσεις.
Οπισθόφυλλο 		
Εσωτερικό Εξώφυλλο
Εσωτερικό Οπισθόφυλλο
Εσωτερική 		

|
|
|
|

4.000 € + ΦΠΑ 24%
2.500 € + ΦΠΑ 24%
2.500 € + ΦΠΑ 24%
1.800 € + ΦΠΑ 24%

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ- ΠΡΑΚΤΙΚΑ (αποκλειστικότητα) | 2.000 + ΦΠΑ 24%
Λογότυπο του χορηγού στο CD ή USB.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | 4.000 € + ΦΠΑ 24%
Συνοπτικό πρόγραμμα (POCKET PROGRAM) θα δοθεί μαζί με το συνεδριακό υλικό.
Ο χορηγός μπορεί να τοποθετήσει λογότυπο ή καταχώρηση μικρών διαστάσεων στο οπισθόφυλλο.

ΕΝΘΕΤΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ | 1.500 € + ΦΠΑ 24%
Διαφημιστικό έντυπο του χορηγού θα τοποθετηθεί στις τσάντες των συνέδρων.

ERA Ltd | Prepared for: Ελληνική ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία
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52ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΠΡΟΒΟΛΗ ΧΟΡΗΓΩΝ

NEWSLETTERS | 3.000€ + ΦΠΑ 24%

Λογότυπο του χορηγού στα ενημερωτικά
newsletters που θα αποστέλλονται
κάθε μήνα.

WEBSITE | 3.000€ + ΦΠΑ 24%

Λογότυπο ή ηλεκτρονικό banner του χορηγού
στο website του Συνεδρίου με link
στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

e-posters| 3.000€ + ΦΠΑ 24%

Τοποθέτηση banner χορηγού στον χώρο
των e-posters. Η κατασκευή του banner
θα γίνει από τον χορηγό.
Εμφάνιση του λογοτύπου του χορηγού στην
οθόνη πριν από κάθε παρουσίαση εργασίας.

INTERNET CORNER-

Τοποθέτηση banner χορηγού στον χώρο
του Internet Corner, όπου θα γίνεται και η
ηλεκτρονική Αξιολόγηση του Συνεδρίου.
Η κατασκευή του banner θα γίνει από τον
χορηγό. Λογότυπο στο screen saver των
υπολογιστών.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ | 3.000€

ΠΑΝΟ ΣΗΜΑΝΣΗΣ | 2.000€+ ΦΠΑ 24%

ΠΛΑΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ |5.000€ + ΦΠΑ 24%

ERA Ltd | Prepared for: Ελληνική ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία

Προβολή του χορηγού με λογότυπο, σε όλα
τα πανό της σήμανσης του Συνεδρίου.
Το λογότυπο του χορηγού θα εμφανίζεται
στο κάτω μέρος σε όλα τα banners
και τα πανό σήμανσης
(μέγιστος αριθμός 3 χορηγοί).
Αναφορά του Χορηγού με λογότυπο,
το Τελικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου.
Προβολή του χορηγού με λογότυπο
(προϊόντος ή εταιρικού)
στη Γραμματεία του Συνεδρίου.
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52ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΑΦΕ

| 20.000 € + ΦΠΑ 24%

| 4.000 € + ΦΠΑ 24%

Το λογότυπο του χορηγού θα τυπωθεί στην
ειδική πρόσκληση που θα διανεμηθεί.
Ο χορηγός μπορεί να τοποθετήσει banner
στο χώρο του δείπνου

Το λογότυπο του Χορηγού θα τοποθετηθεί
στον μπουφέ και στα τραπέζια όπου θα
σερβίρεται ο καφές.

*η κατασκευή θα γίνει από τον χορηγό

MOBILE APPLICATION

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

|3.000 €+ ΦΠΑ 24%

|2.000 €+ ΦΠΑ 24%
Τοποθέτηση banner χορηγού δίπλα ή πίσω
από την Τεχνική Γραμματεία (υποδοχή και
παραλαβή παρουσιάσεων των ομιλητών).

Το λογότυπο του Χορηγού θα προβάλλεται
στην οθόνη σε εμφανή θέση.

*η κατασκευή θα γίνει από τον χορηγό

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΑΛΟΓΙΟ
| 5.000 € + ΦΠΑ 24%
Το λογότυπο του Χορηγού θα προβάλλεται
σταθερά πάνω στο ηλεκτρονικό αναλόγιο και
κάτω από το όνομα του εκάστοτε ομιλητή,
καθ’ όλη τη διάρκεια των ομιλιών.

ERA Ltd | Prepared for: Ελληνική ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία
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52ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΧΟΡΗΓΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ

ΠΛΑΤΙΝΕΝΙΟΣ
ΧΟΡΗΓΟΣ
€ 30.000

ΧΡΥΣΟΣ
ΧΟΡΗΓΟΣ
€ 25.000

ERA Ltd | Prepared for: Ελληνική ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία

ΑΣΗΜΕΝΙΟΣ
ΧΟΡΗΓΟΣ
20.000 €
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52ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ

ΠΕΡΙΠΤΕΡO | 650 € /m2 + ΦΠΑ 24%
Η ανωτέρω τιμή συμπεριλαμβάνει: Εκθεσιακό χώρο, παροχή ρεύματος ισχύος έως 500 WATT, νυχτερινή φύλαξη,
συμμετοχή των εκπροσώπων της εταιρείας στα διαλείμματα καφέ, στα γεύματα και στο Κοκτέιλ Υποδοχής.
Η ανωτέρω τιμή δεν συμπεριλαμβάνει τη δομή του περιπτέρου.
Σε περίπτωση που θέλετε προκατασκευασμένο stand θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία του Συνεδρίου
για αναλυτική προσφορά.
Σε περίπτωση που χρειάζεστε παροχή ρεύματος μεγαλύτερης ισχύος, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία
του Συνεδρίου.
Κόστος επιπλέον παροχής 60€ + ΦΠΑ 24% ανά 500 επιπλέον WATT.

BANNER | 2.000€ + Φ.Π.Α. 24%
Διάθεση χώρου 1,5 τ.μ. για τοποθέτηση banner.
(χωρίς τραπέζι και φυσική παρουσία)

*Προτεραιότητα στην επιλογή Εκθεσιακού Χώρου θα δοθεί στους Μεγάλους Χορηγούς
και στη συνέχεια θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με το χρόνο παραλαβής
του συμπληρωμένου εντύπου συμμετοχής που θα βρείτε στο τέλος αυτού του εντύπου.

ERA Ltd | Prepared for: Ελληνική ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία
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ΕΚΘΕΣΗ

ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΠΛΑΝΟ
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52ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΧΟΡΗΓΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Επωνυμία Εταιρείας _________________________________________________________________
Υπεύθυνος Επικοινωνίας _____________________________________________________________
Τηλ . _______________________________
Fax _____________________________________
Κιν.τηλ_____________________________
e-mail__________________________________________
Τρόποι Συμμετοχής
Επιστημονικές Εκδηλώσεις
Διαφημιστικές Χορηγίες

Περιγραφή

Κόστος

Καταχωρήσεις| Εκτυπωτικά
Περίπτερα

1η επιλογή- Νο
2η Επιλογή- Νο
Συνολο Χορηγίας
ΦΠΑ 24%
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΝΑ ΜΑΣ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΑΣ,
ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΤΥΠΩΘΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙ ΣΤΗΝ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΟΝΟΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ / ΥΠΟΓΡΑΦΗ						ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ERA Ltd | Prepared for: Ελληνική ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία
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52ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΠΛΗΡΩΜΗ & ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ

ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΧΟΡΗΓΙΕΣ – ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ
Για την επιβεβαίωση των χορηγιών απαιτείται
προκαταβολή 50%. Οριστική εξόφληση χορηγιών,
60 ημέρες μετά την έκδοση του σχετικού
παραστατικού.

ΧΟΡΗΓΙΕΣ – ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ |
50% του συνολικού ποσού με την επιβεβαίωση της
χορηγίας. Εξόφληση το αργότερο 60 ημέρες

Η συμμετοχή των εταιρειών μπορεί να ακυρωθεί
έως 20 Φεβρουαρίου 2019 χωρίς καμία
επιβάρυνση.
Για ακύρωση της συμμετοχής από τις 21
Φεβρουαρίου μέχρι τις 27 Απριλίου 2019 θα
παρακρατείται το 50% της προκαταβολής.
Πέραν της 27ης Απριλίου 2019, καμία ακύρωση δεν
θα γίνεται δεκτή και η πληρωμή της χορηγίας ή του
περιπτέρου είναι υποχρεωτική.
Επιστροφές χρημάτων από ακυρώσεις θα
γίνουν μετά το τέλος του Συνεδρίου και εφ όσον
πληρούνται οι παραπάνω όροι ακύρωσης.

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ |
Τραπεζική κατάθεση σε διαταγή ERA ΕΠΕ |
Επιταγή σε διαταγή ERA ΕΠΕ |
Πιστωτική κάρτα
Για τραπεζική κατάθεση σε διαταγή ERA ΕΠΕ
ALPHA BANK (αναγράφοντας στη δικαιολογία
κατάθεσης την εταιρεία σας και το συνέδριο)
Αριθμός Λογαριασμού: 014 101 00 2002 044307 | IBAN
Code: GR 660140 1010101002002044307

*Επιστροφές χρημάτων από ακυρώσεις θα γίνουν
μετά το τέλος του Συνεδρίου και εφόσον πληρούνται
οι παραπάνω όροι ακύρωσης.
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13

ERA Ltd • CONGRESSES • EVENTS • BUSINESS TRAVEL • INCENTIVES • TOURISM

Ασκληπιού 17, 106 80 , Αθήνα
Τηλέφωνο: +30 210.36.34.944
Fax: +30 210.36.34.690
info@era.gr | www.era.gr

