
 

 

11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κυτταρομετρίας  

28 έως 29 Μαΐου 2021  

Εκ μέρους της Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής, έχω την τιμή και τη 

χαρά να σας προσκαλέσω στο 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κυτταρομετρίας, το 

οποίο θα πραγματοποιηθεί από 28 έως 29 Μαΐου 2021, διαδικτυακά, και όχι 

όπως είχε προγραμματισθεί στα Γιάννινα στην Αίθουσα Λόγου και Τέχνης του 

Πανεπιστημίου μας.  

 

Σκοπός της διαδικτυακής διεξαγωγής του Συνεδρίου είναι να έρθουμε σε 

επαφή με τις νεότερες εξελίξεις στην Κυτταρομετρία, τόσο μέσω διαλέξεων 

διακεκριμένων ομιλητών, όσο και με την ενεργό συμμετοχή του ακροατηρίου.  

 

Η προσυνεδριακή ημερίδα θα είναι αφιερωμένη στη Διεγχειρητική 

Κυτταρομετρία Ροής, αφού η μεθοδολογία αυτή θεμελιώθηκε στην πόλη μας, 

όπου και εφαρμόστηκε για πρώτη φορά παγκοσμίως.  

 

Ελπίζουμε ότι θα ανταποκριθείτε στην πρόσκληση, παρουσιάζοντας 

ερευνητικές εργασίες και συμμετέχοντας ενεργά στις συνεδρίες.  

 

Ας λειτουργήσει το συνέδριο αυτό ως πηγή νέων γνώσεων και εφαρμογών στην 

Κυτταρομετρία, έτσι ώστε να διασφαλίσουμε την ποιότητα παροχής 

υπηρεσιών στα νοσοκομεία μας, καθώς και την παραγωγικότητα των 

ερευνητικών κέντρων και εργαστηρίων, στα οποία εργάζονται νέοι 

επιστήμονες, που αποτελούν το μέλλον της χώρας μας στον τομέα αυτό.  

 
Με φιλικούς χαιρετισμούς  

 



 

 

Περιγραφή Υπηρεσιών για προβολή χορηγών στο διαδικτυακό συνέδριο Α’ ΠΑΚΕΤΟ 
5.500 € 

Β’ ΠΑΚΕΤΟ 
2.500 € 

Γ’ ΠΑΚΕΤΟ 
1.500 € 

Δορυφορική διάλεξη  30’ διαθέσιμος χρόνος στο πλαίσιο του 
προγράμματος. 

√ 
  

Διαφημιστική Καταχώρηση Εσωτερική Διαφημιστική καταχώρηση στο 
ηλεκτρονικό αρχείο pdf του προγράμματος 

√ √ 
 

Προβολή στο newsletter & 
στις ηλεκτρονικές 
ενημερώσεις 

Παρουσίαση του λογοτύπου της χορηγού 
εταιρείας στις ανακοινώσεις 

√ √ 
 

Προβολή στο κανάλι 
σύνδεσης για τη live 
μετάδοση και για την 
παρακολούθηση σε 
δεύτερο χρόνο 

Παρουσίαση του λογοτύπου της χορηγού 
εταιρείας σε ειδικό σημείο στη προβολή του live 
(εναλλαγή των λογοτύπων όλων των χορηγών) 
αλλά και δυνατότητα προβολής των λογοτύπων 
για παρακολούθηση του μαγνητοσκοπημένου 
υλικού σε δεύτερο χρόνο. 

√ √ √ 

Προβολή λογοτύπων εντός 
της συνεδριακής αίθουσας 
αλλά και στη μετάδοση για 
παρακολούθηση 
διαδικτυακά 

Παρουσίαση του λογοτύπου της χορηγού 
εταιρείας στην οθόνη μετάδοσης του συνεδρίου 
(player) σε όλη τη διάρκεια μετάδοσης (αναφορά 
όλων των λογοτύπων των χορηγών αλφαβητικά) 

√ √ √ 

Προβολή στο σύνδεσμο 
εγγραφής και παραλαβής 
πιστοποιητικού 
παρακολούθησης 

Παρουσίαση των λογοτύπων των χορηγών στο 
σύνδεσμο εγγραφής αλλά και στο σημείο 
πρόσβασης παραλαβής του πιστοποιητικού 
παρακολούθησης μετά την παρακολούθηση 

√ √ √ 

Προβολή banner 
διαδικτυακά  

Banner 300x300 προβολής του λογοτύπου της 
εταιρείας - χορηγού κάτω από την οθόνη (player) 
του συνεδρίου διαδικτυακά  

√ √ √ 

 

Στις αναφερόμενες τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ. 

ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 

Η καταβολή του 50% του συνόλου των Χορηγιών απαιτείται για την κατοχύρωση της 

Χορηγίας σας, (α),  

Με τραπεζικό έμβασμα στην  

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, IBAN: GR3701715510006551103351578  

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑΣ 

σημειώνοντας το όνομα της Εταιρείας σας και τον τίτλο του Συνεδρίου.  

Σημείωση: Στο Τελικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου θα αναφερθούν όσες Εταιρείες 

επιβεβαιώσουν την συμμετοχή τους έως και την 30η Απριλίου 2021. 


