
 
 

«Προγράμματα Υποστήριξης Ασθενών: H εμπειρία των ασθενών» 

«Patient Support Programs: The Patients' Journey» 

Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2019 • Ώρα 14.00 - 20.00 

Deree - The American College of Greece, Γραβιάς 6, Αθήνα 

Οδηγίες Δημιουργίας και Υποβολής e-Posters 

 Η δημιουργία, διαχείριση, υποβολή και παρουσίαση των Posters γίνεται 
ηλεκτρονικά.  

 Η παρουσίαση σε Power Point των εγκεκριμένων e-posters πρέπει να αποσταλεί 
στη Γραμματεία του Συνεδρίου έως τη Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2019 ώστε να 
ενταχθεί στην πλατφόρμα των e-posters.  

 Προσοχή: Δεν δύναται η υποβολή e-posters στην Εκδήλωση. Μετά το πέρας της 
καθορισμένης ημερομηνίας, δεν θα γίνονται δεκτά e-posters.  

 Απαιτείται η εγγραφή όλων των συγγραφέων στην Εκδήλωση.  

Δημιουργία του e-Poster με PowerPoint 

 

 Παρακαλούμε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα PowerPoint για τη δημιουργία 
του e-Poster. 

 Να ορίσετε τις διαστάσεις από το μενού Αρχείο -> Διαμόρφωση σελίδας σε: 140 εκ. 
πλάτος x 79 εκ. ύψος, ήτοι σε οριζόντιο προσανατολισμό. 

 Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε φόντο, γραμματοσειρές και χρώματα της αρεσκείας 
σας. Παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε να επιλέξετε συνδυασμούς ευδιάκριτους. Για 
τις ενσωματωμένες εικόνες να χρησιμοποιήσετε format .jpeg ή .png σε ανάλυση 72 
ή 96 dpi σε οριζόντιο προσανατολισμό. Με αυτό τον τρόπο θα επιτευχθεί υψηλή 
ποιότητα εικόνας και μικρός όγκος του αρχείου. 

 Η δομή του e-poster πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:  
 ΤΙΤΛΟ : με Κεφαλαία γράμματα 
 ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: με Πεζοκεφαλαία γράμματα 
 ΙΔΡΥΜΑ: με Πεζοκεφαλαία γράμματα 
 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: με Πεζοκεφαλαία γράμματα 

Υποβολή των e-poster 

 

 Η προθεσμία υποβολής των εγκεκριμένων e-Posters λήγει τη Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 
2019. 

 Ονομάστε το αρχείο σας με τον τίτλο της εργασίας σας και αποθηκεύστε το ως τύπο 
.ppt  ή .pptx. 

 Πριν την αποστολή του e-Poster σας επιβεβαιώστε ότι το αρχείο έχει σωστές 
διαστάσεις και δεν ξεπερνά τα 4 ΜΒ σε μέγεθος. 

Παρακαλούμε να στείλετε το συνημμένο αρχείο στις διευθύνσεις, 

retsisx@one2onesa.com & lmakropoulou@one2onesa.com, 

ως εξής: e-POSTER / ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 
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