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Αγαπητέ   κ. 

 

Επιθυμούμε να σας γνωρίσουμε ότι η Ιατροχειρουργική Εταιρεία Κέρκυρας 

διοργανώνει το 21ο Συνέδριό της. 

 Το Συνέδριο πραγματοποιείται κάθε δύο χρόνια.  

Το 21ο  θα λάβει χώρα από 8  έως 10 Μαΐου  2020 στην Ιόνιο Ακαδημία στην  

Κέρκυρα.  Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα φιλοξενηθεί Εμπορική Έκθεση ιατρικών 

και φαρμακευτικών προϊόντων. 

 

Τα θέματα που θα απασχολήσουν το συνέδριο καλύπτουν όλο το φάσμα των ιατρικών 

ειδικοτήτων, κατά τα πρότυπα Πανϊατρικού Συνεδρίου, τα οποία θα περιλαμβάνουν 

ελεύθερες ανακοινώσεις, διαλέξεις,  στρογγυλά τραπέζια και workshops.  

 

Στη διοργάνωση του Συνεδρίου συμμετέχουν ιατροί από όλη την Ελλάδα το εξωτερικό 

και τις Πανεπιστημιακές Κλινικές όλης της χώρας. Στο συνέδριο αυτό αναμένεται 

αυξημένη συμμετοχή συνέδρων από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό, δεδομένου ότι 

το συνέδριο πιστοποιείται από την UEMS και είναι πλέον ένα από τα σημαντικότερα 

ιατρικά γεγονότα στην περιοχή. Επίσης το Περιοδικό της ΙΧΕΚ 'Ιατρικά Χρονικά Β.Δ. 

Ελλάδος,' που στηρίζει το Συνέδριο και στο οποίο τυπώνονται οι εργασίες, έχει 

πιστοποιηθεί  και αποτελεί κριτήριο συγκριτικής αξιολόγησης για την κατάληψη θέσης 

ή και εξέλιξης γιατρών ΕΣΥ, σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού που 

δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 1926/Β/18.9.07.    

 

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε ως χορηγοί ή συμμετέχοντας στην εμπορική 

έκθεση. Οι τρόποι συμμετοχής είναι οι εξής: 

 

1.Στην εμπορική έκθεση που  θα υπάρχουν χώροι για STAND 

με κόστος 2000€ 

  

  2. Με διαφημιστικές καταχωρήσεις στο Πρόγραμμα του Συνεδρίου, με κόστος: 

Α.   Στο οπισθόφυλλο εξωτερικά 1000€.  

Β. Η δεύτερη εσωτερική σελίδα, πίσω από το εξώφυλλο, και η εσωτερική προτελευταία 

σελίδα του εξώφυλλου 500€.  

Γ. Οι εσωτερικές σελίδες του προγράμματος 300€. 

 



 

 

 

Οι διαφημίσεις που θα μας αποσταλούν θα είναι έγχρωμες και θα καταχωρηθούν σε 

διαστάσεις σελίδας   15Χ21 cm.  

 

 

3. Οι τσάντες του συνεδρίου προσφέρονται επίσης για διακριτική διαφήμιση 

στο  χορηγό που θα ενδιαφερθεί να αναλάβει το κόστος. 

 

4. Διαφημιστικά Ένθετα στην τσάντα του Συνεδρίου,  500 € ανά ένθετο  

 

 

5. Καφέδες – Πρόχειρο Γεύμα 2000€: Κάλυψη της δαπάνης δύο 

διαλειμμάτων κάθε μέρα, με προβολή του χορηγού σε ειδική πινακίδα στο 

χώρο του καφέ και του γεύματος, καθώς και στο κουπόνι.  

 

Ευελπιστούμε ότι θα ανταποκριθείτε θετικά στην πρόσκληση μας. Παρακαλούμε να 

μας το γνωρίσετε, το συντομότερο δυνατό, με τηλέφωνο στο 26610-39615, επιστολή 

σας ή fax στην ΙΧΕΚ στο 2661044580,  ή e-mail: info@ixek.gr, ή απευθείας στην 

πρόεδρο της Εταιρείας κ. Μαρία Μάνδυλα – Κουσουνή  ( τηλέφωνο 26610- 38062 κιν. 

6945028879). Γράμματα μπορούν να αποστέλλονται και στον Γενικό Γραμματέα της 

Εταιρείας κ.  Πανδή Βασίλειο στη διεύθυνση : Ιατροχειρουργική Εταιρεία Κέρκυρας, 

Πλατεία Σκαραμαγκά 4, ΤΚ 49100 Κέρκυρα. 

           

 

                                                   

Με εκτίμηση 

 

          Η  Πρόεδρος                                                       Ο  Γραμματέας  

                                            
Δρ. Μαρία Μάνδυλα-Κουσουνή                                      Βασίλειος  Πανδής       

 

 

 

 

 

 

 


