NEWSLETTER ΔΡΔ-ΔΠΔΡΔ

ΣΔΤΥΟ 12
ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 2016

ΣΑ ΝΔΑ ΣΟΤ
25οσ ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟΤ ΤΝΔΓΡΙΟΤ ΡΔΤΜΑΣΟΛΟΓΙΑ

ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΥΟΡΗΓΩΝ

ΠΡΟΚΛΗΗ
Σο πεπιοδικό ενημέπωζηρ ηων μελών ηηρ ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ «Newsletter»,
ππόκειηαι να εκδώζει ηο 12o ηεύσορ ηοn Δεκέμβπιο ηος 2016 με ύλη πος
θα
αθοπά
ηα
«ΝΕΑ
ΣΟΤ
25ος
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΤ
ΤΝΕΔΡΙΟΤ
ΡΕΤΜΑΣΟΛΟΓΙΑ».
Σο «Newsletter» κανονικά εκδίδεηαι ηλεκηπονικά δύο θοπέρ ηο σπόνο και
αποζηέλλεηαι ζηα mails ηων μελών ηηρ ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ, ενώ αναπηάηαι μόνιμα
ζηο επίζημο site ηηρ ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ www.ere.gr
Καη΄εξαίπεζη, ηο ηεύσορ 12 ηος Δεκεμβπίος 2016, ππόκειηαι να εκδοθεί
και ζε ένηςπη μοπθή (38cm X 27cm) και να διανεμηθεί δωπεάν ζηοςρ
ςνέδποςρ ηος 25ος Πανελληνίος ςνεδπίος Ρεςμαηολογίαρ ηην 3η ημέπα
ηος ςνεδπίος, ηο άββαηο 10 Δεκεμβπίος 2016.
Σο ηεύσορ αςηό ππόκειηαι να πεπιλάβει ςλικό από ηο ςνέδπιο,
ζςνενηεύξειρ πποζκεκλημένων ομιληηών, ενδιαθέπονηα επιζηημονικά νέα,
βπαβεςμένερ επεςνηηικέρ επγαζίερ, photo ηηρ ηελεηήρ έναπξηρ ηος
ςνεδπίος, απολογιζμό ηηρ δπάζηρ ηος απεπσόμενος Δ κλπ
Σο ηεύσορ 12 ηος « Newsletter» πποζθέπει εςκαιπίερ πποβολήρ ζηοςρ
σοπηγούρ, ενώ η πποβολή αςηή θα έσει ακόμα μεγαλύηεπη διάπκεια, λόγω
ηηρ μόνιμηρ ενεπγού παπαμονήρ ηηρ ηλεκηπονικήρ έκδοζηρ ηος ζηο
επίζημο site ηηρ ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ.
αρ πποζκαλούμε να ζςμμεηάζσεηε ζηην ένηςπη και ηλεκηπονική έκδοζη
ηος ηεύσοςρ, με κάποια από ηιρ παπακάηω εςκαιπίερ πποβολήρ, ζηην οποία
θα έσει ππόζβαζη ηο ζύνολο ηηρ επιζηημονικήρ κοινόηηηαρ ηηρ
Ρεςμαηολογίαρ αλλά και όλοι οι ύνεδποι ηος 25ος Πανελληνίος ςνεδπίος
Ρεςμαηολογίαρ.
Ο πρόεδρος ηης ΔΡΔ-ΔΠΔΡΔ

Παναγιώηης Σρόνηζας

ΔΤΚΑΙΡΙΔ ΠΡΟΒΟΛΗ
Γιαθημιζηική καηατώρηζη ζε εζωηερική ζελίδα

Κόζηος

 Καηασώπηζη διαθήμιζηρ μιζήρ εζωηεπικήρ δεξιάρ ζελίδαρ
 Καηασώπηζη
ζελίδαρ

διαθήμιζηρ

μιζήρ

εζωηεπικήρ

3.000 €

απιζηεπήρ

2.500 €

Καηατώρηζη κειμένοσ ζε εζωηερική ζελίδα

Κόζηος

 Καηασώπηζη επιζηημονικού
δεξιάρ ζελίδαρ

κειμένος

μιζήρ

εζωηεπικήρ

 Καηασώπηζη επιζηημονικού
απιζηεπήρ ζελίδαρ

κειμένος

μιζήρ

εζωηεπικήρ

3.500 €
3.000 €

αλόνι
Καηασώπηζη διαθήμιζηρ ή/και επιζηημονικών κειμένων
απιζηεπή και δεξιά ζςνεσόμενερ εζωηεπικέρ ζελίδερ

Κόζηος
ζε

7.000 €

Γιαθημιζηική καηατώρηζη ζηην πρώηη εζωηερική

Κόζηος

Ολοζέλιδη διαθημιζηική καηασώπηζη ζηην ππώηη εζωηεπική
ζελίδα ηος πεπιοδικού

5.000 €

Γιαθημιζηική καηατώρηζη ζηην εζωηερική
οπιζθόθσλλοσ

Κόζηος ανά
ηεύτος

Ολοζέλιδη διαθημιζηική καηασώπηζη ζηην εζωηεπική ζελίδα
ηος οπιζθόθςλλος ηος πεπιοδικού

ημειώζεις
Οι σοπηγίερ πποβολήρ θα ηιμολογηθούν απεςθείαρ από ηην ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ
Οι ανωηέπω ηιμέρ επιβαπύνονηαι με ΦΠΑ 24%
Δπικοινωνία
Αιηήμαηα σοπηγίαρ πποβολήρ καηαηίθενηαι μέσπι ηην 31η Οκηωβπίος 2016
ζηη Γπαμμαηεία ηηρ ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ, Μail: mail@ere.gr Σηλ: 2106545243

4.500 €

