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Αθήνα Φεβρουάριος 2018

Αγαπητοί Συνεργάτες και Φίλοι,

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας,  
είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε την διοργάνωση του  
“24ου Πανελλήνιου Ουρολογικού Συνεδρίου”, 11-14 Οκτωβρίου 2018, 
στην Αθήνα στο ξενοδοχείο Athenaeum Intercontinental.

Το Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο αποτελεί μια εκδήλωση θεσμό και σημείο 
συνάντησης των κορυφαίων επαγγελματιών υγείας που ασχολούνται με την 
Ουρολογία. Η επιλογή της Αθήνας εξυπηρετεί τον στόχο της Οργανωτικής Επιτροπής, 
να δοθεί ένας διεθνής χαρακτήρας στο Συνέδριό μας, μέσω των συνεργασιών που 
επεδίωξε κι εξασφάλισε η Οργανωτική Επιτροπή, σηματοδοτώντας μια εξωστρέφεια 
της Ε.Ο.Ε προς την παγκόσμια Ουρολογική Κοινότητα. Έτσι φέτος, εκτός των 
καθιερωμένων παρουσιάσεων από διακεκριμένους Έλληνες και ξένους ομιλητές, 
το τετραήμερο επιστημονικό πρόγραμμα θα περιλαμβάνει συνεδρίες σε συνεργασία  
με την Société International de Urology (S.I.U), τo E.A.U Section of  
Uro-Technology (E.S.UT), την International Continence Society (ICS) και φυσικά  
το καθιερωμένο σεμινάριο του European School of Urology (E.S.U).

Πιστεύουμε επίσης, ότι η επιλογή του χώρου διεξαγωγής του Συνεδρίου, το 
διαφοροποιεί από κάθε προηγούμενη Ουρολογική εκδήλωση στην Αθήνα, οι χώροι  
του είναι απόλυτα λειτουργικοί για τη φιλοξενία των Συνέδρων μας αλλά και 
χορηγών/εκθετών σε ένα ενιαίο χώρο. Το Δ.Σ σας προσκαλεί και αναμένει να 
συμμετέχετε στην κορυφαία ανά διετία Επιστημονική Εκδήλωση της E.O.E,  
συμβάλλοντας με το δικό σας τρόπο στην επιτυχία της διοργάνωσης. 

Θα ήθελα στο σημείο αυτό, να τονίσω, ότι το Συνέδριο οργανώνεται αποκλειστικά  
από την Ε.Ο.Ε χωρίς την μεσολάβηση PCO. 

Προσδοκούμε το Πανελλήνιο Συνέδριο του 2018 να είναι ένα ξεχωριστό Επιστημονικό 
Γεγονός για την Ειδικότητά μας και ευελπιστούμε στην προσπάθεια αυτή να σταθείτε 
αρωγοί μας.

Με εκτίμηση,

Ηρακλής Πούλιας
Πρόεδρος ΔΣ της Ε.Ο.Ε.

Πρόσκληση
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Οργάνωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2017-2018
Πρόεδρος: Ηρακλής Πούλιας
Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Γκιάλας
Γενικός Γραμματέας: Αθανάσος Παπατσώρης
Ταμίας: Γεώργιος Σταθούρος
Ειδικός Γραμματέας: Χαράλαμπος Κωνσταντινίδης
Σύμβουλοι: Νικόλαος Δημάσης
 Στέφανος Στεφανάκης

Ραβινέ 23, 11521 Αθήνα
Τηλ.: 210 72 23 126 
Fax: 210 72 45 959
hua@huanet.gr
www.huanet.gr

Γραμματεία Οργάνωσης
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Επικοινωνία καθημερινά 09:00-15:00, τηλ. 210 7223126
Κος Νίκολαος Δαργωνάκης - office@huanet.gr
Κα Λήδα Τόγκα - office1@huanet.gr

Διαμονή & Μεταφορές (Αεροπορικά Εισιτήρια)

Συνεργάτης μας σε θέματα διαμονής στον συνεδριακό χώρο και μεταφορών από/προς την 
Αθήνα, έχει επιλεχθεί η εταιρεία ERASMUS CONFERENCES TOURS & TRAVEL S.A. 
Στοιχεία επικοινωνίας: 
Κολοφώντος 1 & Ευριδίκης, Αθήνα Τ.Κ. 161 21
Τηλ.: +30 210 7414700, Φαξ: +30 210 7257532
s.lianos@erasmus.gr, info@erasmus.gr

Εγγραφές
Κατηγορία Εγγραφή Έως 31/7/2018 Από 1/8/2018

Μέλη ΕΟΕ/EAU €120,00 €150,00

Μέλη μόνο ΕΟΕ €150,00 €200,00

Μη μέλη και ιατροί άλλης ειδικότητας €200,00 €250,00

Ειδικευόμενοι Δωρεάν Δωρεάν

Noσηλευτές/Βιολόγοι Δωρεάν Δωρεάν

Φοιτητές Δωρεάν Δωρεάν

*Σε περίπτωση έκδοσης ΤΠΥ, τα ποσά επιβαρύνονονται με ΦΠΑ, σύμφωνα με την φορολογική νομοθεσία

€ 200,00
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Κατηγορίες Χορηγίας

Χρυσός Χορηγός

Aσημένιος Χορηγός

ΓΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΉ ΧΟΡΉΓΙΚΉ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΉ  
€ 30.000 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) 

η εταιρεία ανακηρύσσεται «Χρυσός Χορηγός»  
και η Ε.Ο.Ε. παρέχει επιπλέον της χορηγίας του τα ακόλουθα:

• Δωρεάν ανάρτηση του λογοτύπου του χορηγού στις αίθουσες συνεδριάσεων
• Δωρεάν (εσωτερική) Διαφημιστική Καταχώριση στο Πρόγραμμα 
• Δωρεάν Διαφημιστικό Έντυπο στο συνεδριακό υλικό που θα διανεμηθεί
• Προτεραιότητα (1η) στην επιλογή του εκθεσιακού χώρου, έως και 24τ.μ.
•  Δυνατότητα διοργάνωσης Δορυφορικού Συμποσίου ή Διάλεξης ή Workshop  

(με προτεραιότητα στην επιλογή ημέρας και ώρας)
• Αναφορά ως Χρυσός Χορηγός στην home page της ιστοσελίδας του Συνεδρίου 
• Αναφορά ως Χρυσός Χορηγός σε όλα τα ενημερωτικά έντυπα του Συνεδρίου

ΓΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΉ ΧΟΡΉΓΙΚΉ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΉ  
€ 20.000 – € 22.000 + ΦΠΑ

η εταιρεία ανακηρύσσεται «Ασημένιος Χορηγός»  
και η Ε.Ο.Ε. παρέχει επιπλέον της χορηγίας του τα ακόλουθα:

• Δωρεάν ανάρτηση του λογοτύπου του χορηγού στις αίθουσες συνεδριάσεων
• Δωρεάν (εσωτερική) Διαφημιστική Καταχώριση στο Πρόγραμμα ή Δωρεάν 
• Διαφημιστικό Έντυπο στο συνεδριακό υλικό που θα διανεμηθεί.
• Προτεραιότητα (2η) στην επιλογή του εκθεσιακού χώρου, έως και 16τ.μ.
•  Δυνατότητα διοργάνωσης Δορυφορικού Συμποσίου ή Διάλεξης ή Workshop 

(με προτεραιότητα στην επιλογή ημέρας και ώρας)
• Αναφορά ως Ασημένιος Χορηγός στην home page της ιστοσελίδας του Συνεδρίου
• Αναφορά ως Ασημένιος Χορηγός σε όλα τα ενημερωτικά έντυπα του Συνεδρίου
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Χάλκινος Χορηγός
ΓΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΉ ΧΟΡΉΓΙΚΉ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΉ  

€ 15.000 – 20.000 + ΦΠΑ  
η εταιρεία ανακηρύσσεται «Χάλκινος Χορηγός»  

και η Ε.Ο.Ε. παρέχει επιπλέον της χορηγίας του τα ακόλουθα:

• Δωρεάν ανάρτηση του λογοτύπου του χορηγού στις αίθουσες συνεδριάσεων
• Δωρεάν Διαφημιστικό Έντυπο στο συνεδριακό υλικό που θα διανεμηθεί
• Προτεραιότητα (3η) στην επιλογή του εκθεσιακού χώρου, έως και 12 τ.μ.
•  Δυνατότητα διοργάνωσης Mini Δορυφορικού Συμποσίου ή Διάλεξης ή Workshop 

(με προτεραιότητα στην επιλογή ημέρας και ώρας)
• Αναφορά ως Χάλκινος Χορηγός στην home page της ιστοσελίδας του Συνεδρίου
• Αναφορά ως Χάλκινος Χορηγός σε όλα τα ενημερωτικά έντυπα του Συνεδρίου

Κατηγορίες Χορηγίας

Χορηγίες στο πλαίσιο του Παράλληλου 
Επιστημονικού Προγράμματος 

Δορυφορικό Συμπόσιο

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ 90 ΛΕΠΤΏΝ | € 13.500 + ΦΠΑ
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ 60 ΛΕΠΤΏΝ | € 11.000 + ΦΠΑ

Ή χορηγία περιλαμβάνει:
• Παραχώρηση χρόνου διάρκειας από 60 έως 90 λεπτά στο Πρόγραμμα
• Παραχώρηση αίθουσας, επιμέλεια διάταξης και στήσιμο
• Βασικό οπτικοακουστικό εξοπλισμό
• Λογότυπο του Χορηγού στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου
• Λογότυπο του Χορηγού στο τελικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου
•  Ανακοίνωση του Δορυφορικού Συμποσίου σε ειδικές σελίδες στο τελικό Πρόγραμμα 

και την ιστοσελίδα του Συνεδρίου
• Πρόσκληση του Δορυφορικού Συμποσίου στις τσάντες των Συνέδρων 
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Δορυφορική Διάλεξη

Οργάνωση Workshop

ΚΟΣΤΟΣ ΧΟΡΉΓΙΑΣ | € 7.500 + ΦΠΑ
Ή χορηγία περιλαμβάνει:
• Παραχώρηση χρόνου διάρκειας έως 30 λεπτά στο Πρόγραμμα
• Επιμέλεια διάταξης και στησίματος της αίθουσας
• Βασικό οπτικοακουστικό εξοπλισμό
• Λογότυπο του Χορηγού στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου.
• Λογότυπο του Χορηγού στο τελικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου
•  Ανακοίνωση της Δορυφορικής Διάλεξης σε ειδικές σελίδες στο τελικό Πρόγραμμα  

και την ιστοσελίδα του Συνεδρίου
• Πρόσκληση της Δορυφορικής Διάλεξης στις τσάντες των συνέδρων

ΚΟΣΤΟΣ ΧΟΡΉΓΙΑΣ | € 5.000 + ΦΠΑ
Ή χορηγία περιλαμβάνει:
• Παραχώρηση χρόνου διάρκειας έως 120 λεπτά στο Πρόγραμμα
• Παραχώρηση αίθουσας, επιμέλεια διάταξης και στήσιμο
• Βασικό οπτικοακουστικό εξοπλισμό
• Λογότυπο του Χορηγού στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου
• Λογότυπο του Χορηγού στο τελικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου
•  Ανακοίνωση του Workshop σε ειδικές σελίδες στο τελικό Πρόγραμμα και την 

ιστοσελίδα του Συνεδρίου

Χορηγίες στο πλαίσιο του 
Παράλληλου Επιστημονικού 
Προγράμματος 

• Προτεραιότητα στην διοργάνωση των ανωτέρω, έχουν ο Χρυσός, Ασημένιος και Χάλκινος Χορηγός. 
•  Το επιστημονικό περιεχόμενο και οι ομιλητές για όλα τα παραπάνω θα πρέπει να εγκριθούν από την 

Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου.
•  Η  ώρα και μέρα θα οριστικοποιηθούν σε συνεργασία με τη  Οργανωτική Επιτροπή.
•  Η Ε.Ο.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να προγραμματίσει παράλληλα δορυφορικά συμπόσια, διαλέξεις ή workshop
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Live Streaming Κύριας Αίθουσας Συνεδριάσεων

ePosters | Αναρτημένες Ανακοινώσεις

USB | Βιβλίο Περιλήψεων (ebook)

ΚΟΣΤΟΣ ΧΟΡΉΓΙΑΣ | € 10.000 + ΦΠΑ
Ή χορηγία περιλαμβάνει:
• Εμφάνιση Λογοτύπου του χορηγού στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου
•  Εμφάνιση Λογοτύπου του χορηγού στη σελίδα ευχαριστιών του τελικού 

Προγράμματος του Συνεδρίου
•  Εμφάνιση Λογοτύπου του χορηγού στην ειδική σελίδα του επίσημου site του 

Συνεδρίου όπου θα αναρτηθεί το βιντεοσκοπημένο υλικό μετά την λήξη του Συνεδρίου

ΚΟΣΤΟΣ ΧΟΡΉΓΙΑΣ | € 10.000 + ΦΠΑ
Μέσω της xoρηγίας των e-posters παρέχεται στον χορηγό:
• Τοποθέτηση roll up banner στο συνεδριακό χώρο
• Εμφάνιση Λογοτύπου στην ειδική διαδικτυακή πλατφόρμα  των e-posters
• Εμφάνιση Λογοτύπου στις οθόνες των e-posters
•  Εμφάνιση Λογοτύπου στη σελίδα ευχαριστιών του τελικού Προγράμματος του 

Συνεδρίου
• Διαφημιστικό ένθετο στις τσάντες των Συνέδρων

ΚΟΣΤΟΣ ΧΟΡΉΓΙΑΣ | € 12.000 + ΦΠΑ
Ή χορηγία περιλαμβάνει:
• Εμφάνιση Λογοτύπου του χορηγού στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου
•  Εμφάνιση Λογοτύπου του χορηγού στη σελίδα ευχαριστιών του τελικού Προγράμματος 

του Συνεδρίου
• Εμφάνιση Λογοτύπου του χορηγού στην USB του Βιβλίου Περιλήψεων
•  Διαφημιστική κατάχώριση στο οπισθόφυλλο του e-Book του επίσημου site του 

Συνεδρίου όπου θα αναρτηθεί το βιντεοσκοπημένο υλικό μετά την λήξη του Συνεδρίου

Χορηγίες με επίκεντρο 
την Εκπαίδευση 
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Χορηγίες με επίκεντρο  
την Εκπαίδευση 

Bραβεία Επιστημονικών Ανακοινώσεων
Κατηγορία Βραβείο Educational Grand

ΠΡΟΦΟΡΙΚΉ

1o Βραβείο € 1.500 

2o Βραβείο € 1.000 

3o Βραβείο € 500 

ΑΝΑΡΤΉΜΕΝΉ

1o Βραβείο € 1.500 

2o Βραβείο € 1.000 

3o Βραβείο € 500 

VIDEO

1o Βραβείο € 1.500 

2o Βραβείο € 1.000 

3o Βραβείο € 500 

Ή χορηγία περιλαμβάνει:
• Εμφάνιση Λογοτύπου του χορηγού στo Τελικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου
•  Αναφορά του χορηγού στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και την απονομή των 

βραβείων

Εκθεσιακός Χώρος 
Κόστος ενοικίασης εκθεσιακού χώρου

Ζώνη Αριθμός Τετραγωνικά Κόστος Ενοικιάσεις

Πράσινη 13,14,17,18 16m2 € 12.000 + ΦΠΑ

Κόκκινη 8,9,19,11 12m2 € 10.000 + ΦΠΑ

Κίτρινη 12,15,16,19 8m2 € 7.500 + ΦΠΑ

Καφέ 1-7 &  20-30 6m2 € 5.000 + ΦΠΑ

Ή χορηγία περιλαμβάνει:
•  Η ενοικίαση του χώρου συμπεριλαμβάνει ένα (1) τραπέζι, δύο (2) καρέκλες, ηλεκτρική 

παροχή 1KW και πολύπριζο, δωρεάν wi-fi

Χορηγίες στον Συνεδριακό Χώρο



- 9 -

Χορηγίες στον  
Συνεδριακό Χώρο

Ηospitality Suites
ΚΟΣΤΟΣ ΧΟΡΉΓΙΑΣ | € 2.000 + ΦΠΑ ανά ημέρα

•  Διάθεση αίθουσας σε έναν από τους χώρους του Συνεδριακού κέντρου ως σημείο 
ξεκούρασης / αναμονής / συνάντησης με συνεργάτες και Συνέδρους 

•  Ο Χορηγός έχει το δικαίωμα σήμανσης και τοποθέτησης οπτικοακουστικού εξοπλισμού 
στην αίθουσα κατόπιν συνεννόησης με την Γραμματεία Οργάνωσης του Συνεδρίου 

Γραμματεία Εγγραφών
ΚΟΣΤΟΣ ΧΟΡΉΓΙΑΣ | € 5.000 + ΦΠΑ

Νοικιάστε ένα από τα διαθέσιμα πανελς στην γραμματεία του Συνεδρίου και προβληθείτε με 
τον καλύτερο δυνατό τρόπο, σε όλους τους Σύνεδρους, όλες τις ημέρες του Συνεδρίου
Δεν περιλαμβάνονται επισιτιστικές  υπηρεσίες και οπτικοακουστικά μέσα

Roll-up banner
ΚΟΣΤΟΣ ΧΟΡΉΓΙΑΣ | € 1.500 + ΦΠΑ

Η δυνατότητα τοποθέτησης roll up banner κοντά στην Γραμματεία ή στον εκθεσιακό χώρο.
Xωρίς εκπροσώπηση της εταιρίας από φυσικό πρόσωπο

Προβολή μέσω TV PLASMA
ΚΟΣΤΟΣ ΧΟΡΉΓΙΑΣ | € 2.500 + ΦΠΑ

Δυνατότητα προβολής του λογοτύπου  ή  video (κάτω των 30 δευτερολέπτων με ή χωρίς ήχο) 
της εταιρείας σας μέσω οθόνης Plasma, που θα τοποθετηθεί εντός του εκθεσιακού χώρου ή 
κοντά στην Γραμματεία ανάλογα με την διαθεσιμότητα του χώρου.
Xωρίς εκπροσώπηση της εταιρίας από φυσικό πρόσωπο

Xώρος Προετοιμασίας Ομιλητών
ΚΟΣΤΟΣ ΧΟΡΉΓΙΑΣ | € 2.000 + ΦΠΑ

Ειδικά διαμορφωμένος χώρος για τις ανάγκες προετοιμασίας των παρουσιάσεων των 
ομιλητών του Συνεδρίου. Η χορηγία περιλαμβάνει: Εμφάνιση του λογοτύπου του Χορηγού 
στις οθόνες των υπολογιστών, τοποθέτηση banner του Χορηγού στον χώρο προετοιμασίας.
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Χορηγίες Διαφημιστικής  
Προβολής

Διαφημιστικές Καταχωρήσεις στο Πρόγραμμα
Οπισθόφυλλο € 3.000 + ΦΠΑ
2η Εξωφύλλου € 2.500 + ΦΠΑ
3η Εξωφύλλου € 2.500 + ΦΠΑ

Εσωτερική € 1.500 + ΦΠΑ
Πρόγραμμα Τσέπης € 3.500 + ΦΠΑ

Ηλεκτρονικές Καταχωρήσεις
ΚΟΣΤΟΣ ΧΟΡΉΓΙΑΣ | € 3.000 + ΦΠΑ

Ο Χορηγός μπορεί να προβάλει το λογότυπό του ή την εταιρεία του (όχι προϊόν ή σκεύασμα) 
μέσω ηλεκτρονικού banner στην home page της επίσημης ιστοσελίδας του Συνεδρίου με 
ανακατεύθυνση στο site του Χορηγού.

eNewsletters
ΚΟΣΤΟΣ ΧΟΡΉΓΙΑΣ | € 3.000 + ΦΠΑ | συνολικά 6 newsletters

Εξασφαλίστε προ-συνεδριακή προβολή, τοποθετώντας το λογότυπο της εταιρείας σας στα 
newsletters του Συνεδρίου, τα οποία στέλνονται σε λίστα 1.500 ενδιαφερόμενων Ουρολόγων, 
σε μηνιαία βάση, με στόχο την ενημέρωση τους  σχετικά με το Συνέδριο και υπενθύμιση 
σημαντικών ημερομηνιών. 

Ένθετο για συνεδριακές τσάντες
ΚΟΣΤΟΣ ΧΟΡΉΓΙΑΣ | € 1.500 + ΦΠΑ

Το διαφημιστικό ένθετο της εταιρείας μπορεί να συμπεριληφθεί στο υλικό του χαρτοφύλακα 
ο οποίος θα δοθεί σε όλους τους συμμετέχοντες.

Smartphone Application
ΚΟΣΤΟΣ ΧΟΡΉΓΙΑΣ | € 3.000 + ΦΠΑ

Η ειδικά διαμορφωμένη εφαρμογή, έχει δημιουργηθεί για να παρέχει εύκολα και γρήγορα 
πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα του Συνεδρίου μέσω χρήσης του κινητού τηλεφώνου.
Ή χορηγία περιλαμβάνει:    • Τοποθέτηση roll up banner στο συνεδριακό χώρο 

• Εμφάνιση λογοτύπου στην smartphone εφαρμογή

Wi-Fi Internet
ΚΟΣΤΟΣ ΧΟΡΉΓΙΑΣ | € 3.000 + ΦΠΑ

Επιλογή από τον Χορηγό της ονομασίας του διαθέσιμου ασύρματου δικτύου (wi-fi network) και 
κωδικού εισόδου (password) για όλες τις ημέρες του Συνεδρίου και σε όλους τους χώρους του.
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Χορηγίες Κοινωνικών  
Εκδηλώσεων

Διάλειμμα Καφέ
ΚΟΣΤΟΣ ΧΟΡΉΓΙΑΣ | € 1.500 + ΦΠΑ | ανά διάλειμμα καφέ  

(€ 5 άτομο με ελάχιστο 300 άτομα) 

Κατά τη διάρκεια των προκαθορισμένων διαλειμμάτων του Προγράμματος θα προσφέρεται 
καφές σε όλους του Συνέδρους. 
Ή χορηγία περιλαμβάνει:
•  Εμφάνιση του λογοτύπου του Χορηγού μέσω ειδικών πινακίδων στον χώρο του καφέ
•  Τοποθέτηση banner του χορηγού στον χώρο διάθεσης του καφέ  

Ελαφρύ Γεύμα
ΚΟΣΤΟΣ ΧΟΡΉΓΙΑΣ | € 4.500 + ΦΠΑ | ανά γεύμα 

 (€ 15 άτομο με ελάχιστο 300 άτομα)

Παρέχεται η δυνατότητα χορηγίας / προσφοράς των ελαφριών γευμάτων των Συνέδρων, που 
θα προφέρονται στα προκαθορισμένα διαλείμματα του Προγράμματος. 
Ή χορηγία περιλαμβάνει:
•  Εμφάνιση του λογοτύπου του Χορηγού στον χώρο διάθεσης του μπουφέ
•  Τοποθέτηση banner του Χορηγού στον χώρο διάθεσης του μπουφέ

Δεξίωση Υποδοχής
ΚΟΣΤΟΣ ΧΟΡΉΓΙΑΣ | € 15.000 + ΦΠΑ 

(€ 50/άτομο με ελάχιστο 300 άτομα)

Η Τελετή Έναρξης θα πραγματοποιηθεί στις 11 Οκτωβρίου 2018, θα περιλαμβάνει 
προσφωνήσεις, κεντρική ομιλία, και στο τέλος θα ακολουθήσει η Επίσημη Δεξίωση. Ο 
αναμενόμενος αριθμός προσκεκλημένων εκτιμάται στα 400 άτομα. 
Ή χορηγία περιλαμβάνει:
•  Τοποθέτηση banner του Χορηγού στο φουαγιέ και μέσα στην αίθουσα  
•  Εμφάνιση του λογοτύπου του Χορηγού μέσω ειδικών πινακίδων σε όλα τα σημεία διάθεσης 

του μπουφέ
•  Λογότυπο του Χορηγού στις προσκλήσεις της Εκδήλωσης

Τα παραπάνω κόστη επισιτιστικών υπηρεσιών επιβαρύνονται με 24% ΦΠΑ.



- 12 -

Εκθεσιακό Πλάνο

OMEGA 

DELTA

SIGMA

THETA

LAMDA

VIP

BALLROOM 1BALLROOM 2BALLROOM 3

15
26

6
5

4
3

2
1

26

20
21

22
23

24
 

25

18
1721

22

24
23

17

18 14

19 15

Registration Desk

Ε.Ο.Ε

18

14

Index:

3 x 2=6 sq. m
4 x 2=8 sq. m

4 x 4=16 sq. m

4 x 3=12 sq. m

30292827

7

26

24
2317

16 24
2313

12 8

11

10

9



- 13 -

HELLENIC UROLOGICAL ASSOCIATION
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

www.huanet.gr

Ραβινέ 23, 11521 Αθήνα
Τηλ.: 0030 210 7223126
Φαξ: 0030 210 7245959
E-mail: hua@huanet.gr


