
Μείζων Χορηγός: 2.500 € πλέον ΦΠΑ
Οφέλη χορηγού εταιρείας

• Εμφάνιση με εταιρικό λογότυπο στο τελικό πρόγραμμα
• Εμφάνιση με εταιρικό λογότυπο στα banner σήμανσης και στη γραμματεία
• Εμφάνιση με εταιρικό λογότυπο στα βίντεο της ηλεκτρονικής αναμετάδοσης
• Δυνατότητα εκθεσιακής προβολής με banner 1Χ2 μ. (roll-up)

Χορηγός: 1.800 € πλέον ΦΠΑ
Οφέλη χορηγού εταιρείας

• Εμφάνιση με εταιρικό λογότυπο στο τελικό ηλεκτρονικό πρόγραμμα
• Εμφάνιση με εταιρικό λογότυπο στα banner σήμανσης και στη γραμματεία
• Δυνατότητα εκθεσιακής προβολής με banner 1Χ2 μ. (roll-up)

Υποστηρικτής: 1.000 € πλέον ΦΠΑ
Οφέλη χορηγού εταιρείας

• Εμφάνιση με εταιρικό λογότυπο στο τελικό πρόγραμμα
• Δυνατότητα εκθεσιακής προβολής με banner 1Χ2 μ. (roll-up)

Η προβολή των χορηγών στο τελικό πρόγραμμα θα ακολουθεί το ύψος συνολικής χορηγίας και αλφαβητική σειρά.

Σημείωση: Τα ποσά που αναγράφονται στο παρόν χορηγικό πρόγραμμα θα εξοφλούνται στον τραπεζικό λογα-
ριασμό που αναγράφεται στα υποσέλιδα του εγγράφου με την έκδοση από μέρους μας νόμιμου παραστατικού 
και εντός 45 ημερών από την έκδοση ή όπως αλλιώς θα περιγράφεται από τις σχετικές με τις χορηγίες διμερείς ή 
τριμερείς συμβάσεις.

 
Εκδόσεις – Επικοινωνία – Διαφήμιση  

 

ΠΡΟΣ ΧΟΡΗΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
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Επιστημονική εταιρεία: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 
Επιστημονική εκδήλωση: DDW_ΣΥΝΟΨΗ_2022 
Ημερομηνία: Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022 
Τοποθεσία: Υβριδικό (Αθήνα) 
 
 
 
Μείζων Χορηγός: 3.000 € πλέον ΦΠΑ 
Οφέλη χορηγού εταιρείας 

• Εμφάνιση με εταιρικό λογότυπο στο τελικό πρόγραμμα 
• Εμφάνιση με εταιρικό λογότυπο στα banner σήμανσης και στη γραμματεία 
• Εμφάνιση με εταιρικό λογότυπο στα βίντεο της ηλεκτρονικής αναμετάδοσης 
• Δυνατότητα εκθεσιακής προβολής με banner 1Χ2 μ. (roll-up) 

 
Χορηγός: 2.000 € πλέον ΦΠΑ 
Οφέλη χορηγού εταιρείας 

• Εμφάνιση με εταιρικό λογότυπο στο τελικό ηλεκτρονικό πρόγραμμα 
• Εμφάνιση με εταιρικό λογότυπο στα banner σήμανσης και στη γραμματεία 
• Δυνατότητα εκθεσιακής προβολής με banner 1Χ2 μ. (roll-up) 

 
Υποστηρικτής: 1.000 € πλέον ΦΠΑ 
Οφέλη χορηγού εταιρείας 

• Εμφάνιση με εταιρικό λογότυπο στο τελικό πρόγραμμα 
• Δυνατότητα εκθεσιακής προβολής με banner 1Χ2 μ. (roll-up) 

 
Η προβολή των χορηγών στο τελικό πρόγραμμα θα ακολουθεί το ύψος συνολικής χορηγίας και 
αλφαβητική σειρά. 
 
 
Σημείωση: Τα ποσά που αναγράφονται στο παρόν χορηγικό πρόγραμμα θα εξοφλούνται στον 
τραπεζικό λογαριασμό που αναγράφεται στα υποσέλιδα του εγγράφου με την έκδοση από μέρους 
μας νόμιμου παραστατικού και εντός 45 ημερών από την έκδοση ή όπως αλλιώς θα περιγράφεται 
από τις σχετικές με τις χορηγίες διμερείς ή τριμερείς συμβάσεις.   
 
 
 

Επιστημονική εταιρεία:
Επιστημονική εκδήλωση:
Ημερομηνία:
Τοποθεσία:

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
DDW_ΣΥΝΟΨΗ_2022
Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022
Αθήνα

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ 
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
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ΠΡΟΣ ΧΟΡΗΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Focus on Health Ε.Π.Ε.  
Ιωάννου Γενναδίου 16, Αθήνα, 11521, Ελλάδα 
Τηλ.: +302107223046 – Φαξ: +302107223220 
e-mail: info@focusonhealth.gr - www.focusonhealth.gr
Α.Φ.Μ.:999331876,  
Δ.Ο.Υ.: Δ’ Αθηνών 

ALPHA BANK  
Account No: 111002320000687 
IBAN: GR64 0140 1110 1110 0232 0000 687 
Swift Code (BIC): CRBAGRAAXXX 
Δικαιούχος: FOCUS ON HEALTH ΕΠΕ 

Επιστημονική εταιρεία: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 
Επιστημονική εκδήλωση: DDW_ΣΥΝΟΨΗ_2022 
Ημερομηνία: Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022 
Τοποθεσία: Διαδικτυακό (Αθήνα) 
 

Μείζων Χορηγός: 2.000 € πλέον ΦΠΑ 
Οφέλη χορηγού εταιρείας 

• Εμφάνιση με εταιρικό λογότυπο στο ηλεκτρονικό τελικό πρόγραμμα 
• Εμφάνιση με εταιρικό λογότυπο στα βίντεο της ηλεκτρονικής αναμετάδοσης 
• Προβολή με banner στην ιστοσελίδα αναμετάδοσης 

 
Χορηγός: 1.500 € πλέον ΦΠΑ 
Οφέλη χορηγού εταιρείας 

• Εμφάνιση με εταιρικό λογότυπο στο ηλεκτρονικό τελικό ηλεκτρονικό πρόγραμμα 
• Προβολή με banner στην ιστοσελίδα αναμετάδοσης 

 
Υποστηρικτής: 800 € πλέον ΦΠΑ 
Οφέλη χορηγού εταιρείας 

• Εμφάνιση με εταιρικό λογότυπο στο ηλεκτρονικό τελικό πρόγραμμα 
 
 
Η προβολή των χορηγών στο τελικό πρόγραμμα θα ακολουθεί το ύψος συνολικής χορηγίας και 
αλφαβητική σειρά. 
 
 
 
Σημείωση: Τα ποσά που αναγράφονται στο παρόν χορηγικό πρόγραμμα θα εξοφλούνται στον 
τραπεζικό λογαριασμό που αναγράφεται στα υποσέλιδα του εγγράφου με την έκδοση από μέρους 
μας νόμιμου παραστατικού και εντός 45 ημερών από την έκδοση ή όπως αλλιώς θα περιγράφεται 
από τις σχετικές με τις χορηγίες διμερείς ή τριμερείς συμβάσεις.   
 

 

Επιστημονική εταιρεία:
Επιστημονική εκδήλωση:
Ημερομηνία:
Τοποθεσία:

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
DDW_ΣΥΝΟΨΗ_2022
Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022
Αθήνα

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ 
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 
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ΠΡΟΣ ΧΟΡΗΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Focus on Health Ε.Π.Ε.  
Ιωάννου Γενναδίου 16, Αθήνα, 11521, Ελλάδα 
Τηλ.: +302107223046 – Φαξ: +302107223220 
e-mail: info@focusonhealth.gr - www.focusonhealth.gr
Α.Φ.Μ.:999331876,  
Δ.Ο.Υ.: Δ’ Αθηνών 

ALPHA BANK  
Account No: 111002320000687 
IBAN: GR64 0140 1110 1110 0232 0000 687 
Swift Code (BIC): CRBAGRAAXXX 
Δικαιούχος: FOCUS ON HEALTH ΕΠΕ 

Επιστημονική εταιρεία: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 
Επιστημονική εκδήλωση: DDW_ΣΥΝΟΨΗ_2022 
Ημερομηνία: Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022 
Τοποθεσία: Διαδικτυακό (Αθήνα) 
 

Μείζων Χορηγός: 2.000 € πλέον ΦΠΑ 
Οφέλη χορηγού εταιρείας 

• Εμφάνιση με εταιρικό λογότυπο στο ηλεκτρονικό τελικό πρόγραμμα 
• Εμφάνιση με εταιρικό λογότυπο στα βίντεο της ηλεκτρονικής αναμετάδοσης 
• Προβολή με banner στην ιστοσελίδα αναμετάδοσης 

 
Χορηγός: 1.500 € πλέον ΦΠΑ 
Οφέλη χορηγού εταιρείας 

• Εμφάνιση με εταιρικό λογότυπο στο ηλεκτρονικό τελικό ηλεκτρονικό πρόγραμμα 
• Προβολή με banner στην ιστοσελίδα αναμετάδοσης 

 
Υποστηρικτής: 800 € πλέον ΦΠΑ 
Οφέλη χορηγού εταιρείας 

• Εμφάνιση με εταιρικό λογότυπο στο ηλεκτρονικό τελικό πρόγραμμα 
 
 
Η προβολή των χορηγών στο τελικό πρόγραμμα θα ακολουθεί το ύψος συνολικής χορηγίας και 
αλφαβητική σειρά. 
 
 
 
Σημείωση: Τα ποσά που αναγράφονται στο παρόν χορηγικό πρόγραμμα θα εξοφλούνται στον 
τραπεζικό λογαριασμό που αναγράφεται στα υποσέλιδα του εγγράφου με την έκδοση από μέρους 
μας νόμιμου παραστατικού και εντός 45 ημερών από την έκδοση ή όπως αλλιώς θα περιγράφεται 
από τις σχετικές με τις χορηγίες διμερείς ή τριμερείς συμβάσεις.   
 

 


