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          Αθήνα, 26.01.2017 

                                                                                                                              Α.Π.:1588 

 

2
η
 Επιμορφωτική Διημερίδα Οδοντικής Τεχνολογίας 

 

Η 2η Επιμορφωτική Διημερίδα Οδοντικής Τεχνολογίας, με τίτλο “Από τη θεωρία στην πράξη”, 

μία διοργάνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαστηριούχων Οδοντοτεχνιτών και του  

Τμήματος Οδοντικής Τεχνολογίας του ΤΕΙ Αθηνών, θα διεξαχθεί το Σάββατο 20 & Κυριακή 21 

Μαΐου 2017 στο κεντρικό αμφιθέατρο του ΤΕΙ Αθηνών, Αγ. Σπυρίδωνος 28, Αιγάλεω.  

Η Διημερίδα εντάσσεται στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής πορείας και αναβάθμισης του 

οδοντοτεχνικού κλάδου. Μένοντας πιστοί στην ιδέα της διεπιστημονικότητας, τόσο στο θεωρητικό-

ακαδημαϊκό επίπεδο, όσο και στο πρακτικό-καθημερινό, διαχωρίζουμε το Σάββατο 20 Μαΐου ως ημέρα 

θεωρητικής όπως και εφαρμοσμένης έρευνας, ενώ τη Κυριακή 21 Μαΐου ημέρα πρακτικών 

παρουσιάσεων.  

Ομιλητές θα είναι καθηγητές του ΕΚΠΑ και του ΤΕΙ Αθηνών καθώς και καταξιωμένοι συνάδελφοι 

οδοντικοί τεχνολόγοι.  

Κατά την διάρκεια της Διημερίδας θα ακολουθήσει έκθεση εμπορικού ενδιαφέροντος στον κεντρικό 

διάδρομο του ΤΕΙ.  

Ο κάθε εκθέτης θα παρουσιάζει τα προϊόντα του στο προσαρμοσμένο σ’ αυτόν stand (τραπέζι 

διαστάσεων 1,80cm x 0,75cm περίπου), με δύο καρέκλες στο εκάστοτε stand και παροχή ρεύματος.  

Επίσης, οι εταιρείες μπορούν να συμμετάσχουν με έξτρα χορηγίες - διαφημίσεις οι οποίες αναφέρονται 

παρακάτω. 
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Εκθεσιακό Stand  

Ενοικίαση εκθεσιακού stand (A) 

• Stand                                                      550,00 € + Φ.Π.Α.  

 

 

Διαφημίσεις 

Διαφήμιση στο έντυπο πρόγραμμα (B) 

1.  Οπισθόφυλλο & μία εσωτερική                   500,00 € +Φ.Π.Α.  

2.  Εσωτερική σελίδα  Εξωφύλλου                    300,00 € +Φ.Π.Α.  

3.  Εσωτερική σελίδα Οπισθόφυλλου         300,00 € +Φ.Π.Α.  

4.      Σαλόνι                                                     400,00 € +Φ.Π.Α. 

5.  Εσωτερική σελίδα                                      200,00 € +Φ.Π.Α.  

* Το πρόγραμμα θα διανεμηθεί σε όλη την Ελλάδα  

 

Διαφήμιση λογότυπου στην Ιστοσελίδα & Facebook της ΠΟΕΟ (Γ) 

• Προβολή στην Ιστοσελίδα & Facebook         100,00 € +Φ.Π.Α.  

 

 

Χορηγίες 

Χορηγία καταχώρησης λογότυπου στις κονκάρδες / καρτελάκια των συνέδρων (Δ) 

• Κονκάρδα /καρτελάκια συνέδρων          500,00 € +Φ.Π.Α.  

 

Χορηγία σακιδίου ώμου των συνέδρων (Ε) 

• Σακίδιο ώμου                                              Κατόπιν Συμφωνίας  

 

Χορηγία banner πίσω από τη Γραμματεία της Διημερίδας (ΣΤ) 

• Προβολή στη Γραμματεία                             400,00 € +Φ.Π.Α.  

 

Χορηγία διαφήμισης στη Τελετή Έναρξης της Διημερίδας στις 20/05/2017 στο φουαγιέ του 

αμφιθεάτρου του ΤΕΙ ( λογότυπο εταιρείας στις προσκλήσεις, banners στο χώρο της 

εκδήλωσης, διαφημιστικό υλικό, προβολή στην οθόνη κατά την διάρκεια…) (Ζ) 

• Τελετή Έναρξης 20/05/2017                   Κατόπιν Συμφωνίας  

 

* Οι εταιρείες που θα επιθυμούσαν κάποια επιπρόσθετη χορηγία μπορούν να συμμετάσχουν 

έπειτα από συνεννόηση με την οργανωτική επιτροπή. 
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Τρόπος πληρωμής 

 

Προκαταβολή 30% με την κατάθεση της αίτησης και εξόφληση την προηγούμενη ημέρα της 

Διημερίδας,  Παρασκευή 19/05/2017. 

Τα χρήματα καταβάλλονται με κατάθεση στον παρακάτω λογαριασμό που ανήκει στην Πανελλήνια 

Ομοσπονδία Εργαστηριούχων Οδοντοτεχνιτών.  

Τράπεζα : EUROBANK 

Αριθμός Λογαριασμού : 0026 0214 11 0200 360032 

IBAN: GR 9802 6021 40000 11 0200 360032 

 

 

Η καταληκτική ημερομηνία για να δηλώσετε συμμετοχή είναι μέχρι τις 7 Απριλίου 2017. 

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:  

� Πασιάς Γιώργος, Τ| 210 600 13 29, Μ| 6936 001 329 

� Γραφείο ΠΟΕΟ – Μακρογιαννάκη Δέσποινα, Τ| 210 52 29 501 (9π.μ.-5μ.μ.) 
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ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Εταιρεία: 

Επάγγελμα: 

Α.Φ.Μ.: Δ.Ο.Υ.: 

Διεύθυνση: Πόλη: 

Τηλέφωνο: Τηλ. Κινητό: 

Email: 

Ον/μο Υπευθύνου: 

 

Υπηρεσίες: 

(Α) Ενοικίαση εκθεσιακού stand                     550,00 € + Φ.Π.Α.  � 

(B) Διαφήμιση στο έντυπο πρόγραμμα  

1.      Οπισθόφυλλο & μία εσωτερική                   500,00 € +Φ.Π.Α. � 

2.  Εσωτερική σελίδα  Εξωφύλλου                    300,00 € +Φ.Π.Α. � 

3.  Εσωτερική σελίδα Οπισθόφυλλου         300,00 € +Φ.Π.Α. � 

4.      Σαλόνι                                                     400,00 € +Φ.Π.Α.         � 

5.  Εσωτερική σελίδα                                      200,00 € +Φ.Π.Α. � 

(Γ) Διαφήμιση λογότυπου στην Ιστοσελίδα & Facebook         100,00 € + Φ.Π.Α.     � 

(Δ) Χορηγία καταχώρησης λογοτύπου στις κονκάρδες / καρτελάκια   500,00 € +Φ.Π.Α.   � 

(Ε) Χορηγία σακιδίου ώμου των συνέδρων          � 

(ΣΤ) Χορηγία banner πίσω από τη Γραμματεία          400,00 € +Φ.Π.Α.    � 

(Ζ) Χορηγία Τελετής Έναρξης 20/05/2017         � 

 

 

Υπογραφή Υπευθύνου:_____________________                          Ημερομηνία:_____/_____/2017 

 


