IFOS WORLD CONGRESSES
PARIS, FRANCE, 24-28 THÁNG 06, 2017
Bạn bè và các đồng nghiệp Việt Nam thân mến,
Thành công của Hội nghị IFOS World Congress lần thứ 20 tại Seoul năm
2013 là một niềm vinh dự và niềm vui lớn của tôi, và bây giờ, tôi rất vui
mừng chào đón tất cả các bạn đến với Hội nghị IFOS World Congress lần
thứ 21 tại một trong những thành phố có bề dày lịch sử lâu đời nhất
Châu Âu, Paris, vào tháng Sáu, năm 2017.
Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Tổ Chức của IFOS World
Congress 2017, những người đã dành tất cả thời gian và tâm huyết để
mang đến một Hội nghị chất lượng và hấp dẫn, dưới sự điều hành của
ngài Chủ tịch Bernard Fraysse và Tổng thư ký Frederic Chabolle.

Trung tâm Hội nghị Paris Palais des Congrès có
một kiến trúc ấn tượng, vị trí thuận tiện, và có
tất cả các lợi thế của một trong những trung
tâm hội nghị hàng đầu trên thế giới.

Tại cuộc họp tiền Hội nghị được tổ chức tại Paris vào tháng Giêng năm
nay, với sự tham gia của các BS TMH Pháp cùng các đồng nghiệp Quốc tế,
chúng tôi đã phác thảo chương trình khoa học với chủ đề chính của năm
nay là "Đa dạng, Sáng tạo và Chất lượng". Chương trình khoa học sẽ
bao gồm tất cả các khía cạnh của ORL-HNS. Chúng tôi trân trọng kính mời
tất cả các bạn đồng nghiệp đến từ khắp nơi trên thế giới tham gia tích
cực gửi bài báo cáo, bài giảng, tham gia các Hội nghị chuyên đề, e-Posters
Sessions, cũng như chia sẻ các kiến thức mới trong lĩnh vực nghiên cứu,
khoa học lâm sàng, các ý tưởng mới của bạn tại địa phương, cho các
đồng nghiệp khác. Đó cũng chính là nhiệm vụ của chúng tôi để Hội nghị
IFOS World Congress thành công tốt đẹp mỗi bốn năm một lần.
Chúng tôi chào đón tất cả các bạn đồng nghiệp tham gia Hội nghị IFOS
World Congress lần thứ 21, hãy đến để trãi nghiệm một không gian khoa
học và học tập, đồng thời tận hưởng vẻ đẹp lãng mạn của Paris với đồng
nghiệp và gia đình của bạn.
Chong SUN KIM, President, IFOS
PHÍ THAM DỰ HỘI NGHỊ
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ĐỀ TÀI KHOA HỌC
AUDIOLOGY - HEARING AID
PHONIATRY
EQUILIBRIUM
HEAD & NECK AND ONCOLOGY
LARYNGOLOGY
OTOLOGY
PEDIATRIC
PLASTIC SURGERY
RHINOLOGY & ALLERGY
SLEEP MEDICINE

CHƯƠNG TRÌNH THAM DỰ HỘI NGHỊ KẾT HỢP DU LỊCH
(Dành cho nhóm từ 12 khách trở lên)
PARIS - GENEVA - LAUSANNE - MONTREUX - MILAN - VENICE - ROME
Thời gian: 11 ngày 10 đêm
Khởi hành: 23/06/2017
Ngày 1 (23/06): TP. HỒ CHÍ MINH – PARIS (PHÁP)
Quý khách tập trung tại cột số 9 ga đi quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất làm thủ tục đáp chuyến bay đi Paris.
Nghỉ đêm trên máy bay.

Ngày 2 (24/06): PARIS

(Ăn tối)

Đến Paris – “kinh đô ánh sáng” của nước Pháp. Quý khách làm thủ tục nhập cảnh,
sau đó xe đưa Quý khách đến trung tâm Les Palais Des Congres để tham dự
Lễ khai mạc hội nghị IFOS PARIS 2017. Quý khách tự túc gặp gỡ đối tác và
làm việc cả ngày tại hội nghị. Tự túc ăn trưa.
Buổi chiều, xe đón đoàn đưa đi ăn tối, về khách sạn nghỉ ngơi.
Nghỉ đêm tại Paris.

Ngày 3 (25/06): PARIS

(Ăn ba bữa)

Ăn sáng. Đoàn đi thăm bảo tàng Louvre xưa là cung điện Hoàng gia và nay trở
thành viện bảo tàng nghệ thuật và lịch sử với bộ sưu tập đồ sộ lên đến 380.000
hiện vật. Tại đây, Quý khách cũng sẽ có dịp chiêm ngưỡng bức họa nổi tiếng
Nàng Mona Lisa của danh họa người Ý Leonardo da Vinci. Ăn trưa. Quý khách
tiếp tục tham quan Nhà hát Opera – Palais Garnier. Tự do mua sắm tại trung
tâm thương mại nổi tiếng Galeries Lafayette và Printemps và chụp hình lưu
niệm cạnh tháp Eiffel – biểu tượng của thủ đô Paris. Ăn tối.
Quý khách nào không tham gia theo tour, có thể tự túc di chuyển đến dự hội nghị.
Nghỉ đêm tại Paris.

Ngày 4 (26/06): PARIS
Ăn sáng. Quý khách tham quan Khải Hoàn Môn – Arc de Triomphe, là điểm
giao của 12 đại lộ lớn của 3 quận. Tiếp đến là quảng trường Concorde - quảng
trường rộng nhất Paris; đại lộ ánh sáng Champs Élysées - đại lộ đắt giá bậc
nhất châu Âu với sự hiện diện của những thương hiệu nổi tiếng như: Louis Vuitton,
Hugo Boss, Armani… Chiêm ngưỡng Điện Invalides, hiện là nơi an nghỉ của vua
Napoleon. Ăn trưa.
Lên du thuyền đi dạo ngắm cảnh sông Seine thưởng thức cảnh đẹp ven sông
với công trình công giáo nổi tiếng: nhà thờ Đức Bà Paris – Notre-Dame
Cathedral và cầu Alexandre Đệ Tam. Quý khách đến thăm cung điện
Versailles, một trong những cung điện lớn và đẹp nhất châu Âu với nhiều bộ
sưu tập quý giá hiện đang được lưu giữ tại đây. Ăn tối.
Quý khách nào không tham gia theo tour, có thể tự túc di chuyển đến dự hội nghị.
Nghỉ đêm tại Paris.

(Ăn ba bữa)

Ngày 5 (27/06): PARIS – GENEVA (540 KM)

(Ăn ba bữa)

Ăn sáng. Xe đưa Quý khách đến Geneva - thành phố đông dân thứ hai của
Thuỵ Sĩ và được nhiều người xem như là thành phố toàn cầu với sự có mặt của
trụ sở Liên Hiệp Quốc và rất nhiều tổ chức quốc tế. Ăn trưa. Quý khách tham
quan khuôn viên bên ngoài Bảo tàng Hội Chữ Thập Đỏ Quốc Tế, United
Nations – Trụ sở Liên Hiệp Quốc... Quý khách chụp hình lưu niệm tại Tượng đài
“ Chiếc ghế gãy” – một chân bằng gỗ cao 12m – biểu tượng nhân danh Hội
những người tàn tật của quốc tế. Công viên Jardin Anglais – khám phá chiếc
đồng hồ hoa đặc biệt được phủ bằng các loại hoa rực rỡ với 12 đóa hoa đỏ
tượng trưng cho 12 giờ khác nhau theo chữ số Ai Cập. Ăn tối. Nghỉ đêm tại Geneva.

Ngày 6 (28/06): GENEVA – LAUSANNE – MONTREUX (93 KM)

(Ăn ba bữa)

Ăn sáng. Quý khách khởi hành đến với Lausanne với phong cảnh ngoạn mục
và còn được mệnh danh là thành phố Olympic. Quý khách tự do dạo chơi trong
khu phố cổ và tham quan Nhà thờ Lausanne – nhà thờ đẹp nhất Thụy Sĩ.
Tiếp tục đến với Montreux – thành phố âm nhạc nơi lễ hội Jazz được tổ
chức hàng năm. Ăn trưa. Đoàn tham quan lâu đài Chillon – lâu đài đẹp nhất
Thụy Sĩ và là nguồn cảm hứng bất tận cho rất nhiều nhà thơ nổi tiếng trên thế
giới. Ăn tối. Nghỉ đêm tại Montreux.

Ngày 7 (29/06): MONTREUX – MILAN (300 KM)

(Ăn ba bữa)

Ăn sáng. Đoàn khởi hành đi Milan – kinh đô thời trang của thế giới. Du khách
sẽ được hướng dẫn đến những điểm tham quan biểu tượng của thành phố trong
đó có nhà thờ theo kiến trúc Gothic tráng lệ Duomo. Đoàn sẽ có thời gian tham
quan, mua sắm, ăn trưa tại trung tâm mua sắm cổ nhất của thế giới: Galleria
Vittorio Emmanuel II. Ăn tối. Nghỉ đêm tại Milan.

Ngày 8 (30/06): MILAN - VENICE (270 KM)

(Ăn ba bữa)

Ăn sáng. Đoàn khởi hành đi Venice, trải nghiệm đáng nhớ với chuyến ngồi tàu tận
hưởng vẻ đẹp quyến rũ, thơ mộng của thành phố từ xa và các công trình kiến trúc
ở hai bên bờ. Ăn trưa. Tham quan nhà thờ thánh San Marco, một kiến trúc
Byzantine tuyệt đẹp. Du khách sẽ có cơ hội dạo bước trên cây cầu Than Thở
huyền thoại. Cây cầu kết nối các nhà tù cũ đến phòng thẩm vấn cung điện Doge
này xuất hiện rất nhiều trên bưu thiếp và các tranh ảnh về Venice, xem những
nghệ nhân người Venice biểu diễn chế tác thủy tinh Murano bằng phương pháp
truyền thông và mua sắm những mặt hàng thuỷ tinh độc đáo, tinh tế của Murano.
Ăn tối. Nghỉ đêm tại Venice.

Ngày 9 (01/07): VENICE – ROME (525 KM)
Ăn sáng. Đoàn khởi hành đi Rome. Tham quan chụp hình bên đài phun nước
Trevi Fountain – nơi Quý khách có thể tung đồng xu cầu xin nguyện ước.
Ăn trưa. Đoàn ghé thăm đấu trường La Mã – Coliseum, được xây dựng vào thế
kỷ thứ 4 sau công nguyên, viếng thăm nhà thờ Basilique Santa Maria degli
Angeli e dei Martiri. Ăn tối.
Nghỉ đêm tại Rome.

(Ăn ba bữa)

Ngày 10 (02/07): ROME - TP.HỒ CHÍ MINH

(Ăn ba bữa)

Ăn sáng. Đoàn tham quan Tòa thánh Vatican - một thế giới bất khả xâm phạm
ngay cả trong thời kỳ chiến tranh khốc liệt nhất. Đoàn tham quan Nhà thờ
thánh Peter’s Basilica, là nhà thờ thánh lớn nhất Châu Âu, nơi có lăng mộ của
thánh Peter, được xây dựng bởi nhà kiến trúc sư lừng danh Michelangelo. Tiếp
tục tham quan Sistine Chapel - nơi làm lễ của các Hồng y Giáo chủ với cách bài
trí của các danh họa nổi tiếng thế kỷ 15. Tại dây, Quý khách sẽ có dịp chiêm
ngưỡng những tác phẩm nổi tiếng của các danh họa tài ba nhất như Raphael,
Michelangelo, FraAngelico, Apollonius, Van Dyck, Veronese, Leonardo... Ăn trưa.
Về lại Rome, Quý khách tự do tham quan mua sắm. Sau đó ăn tối và ra sâ n bay,
làm thủ tục đáp chuyến bay về Tp.Hồ Chí Minh.
Nghỉ đêm trên máy bay.

Ngày 11 (03/07): TP.HỒ CHÍ MINH
Về đến sân bay Tân Sơn Nhất. Kết thúc chương trình. Tiễn đoàn và hẹn gặp lại Quý khách.
A. Chi phí
01
02
03
04
05

Visa Schengen

150 USD

Vé máy bay khứ hồi quốc tế
HCM – PARIS
ROME - HCM
Bảo hiểm du lịch y tế toàn cầu
Tourland
TỔNG CỘNG

650 USD
650 USD
40 USD
2,424 USD
3914 USD

Đã bao gồm phí lãnh sự và dịch thuật
công chứng
Giá vé máy bay có giá trị đến
28/02/2017. Sau thời gian này, giá vé có
thể thay đổi.

B. Tiến độ thực hiện
STT

Trước ngày

01

28/02/2017

02

01/03/2017

Thanh toán
Xác nhận tham dự chương trình hội
nghị IFOS 2017 và chương trình du
lịch.
Thanh toán đợt 1

Chi phí

Ghi chú
Các BS chuẩn bị những hồ sơ cá nhân,
xin phép Sở Y Tế, điền biểu mẫu xin visa.

30,000,000
Thực hiện các công việc:
- Dịch thuật hồ sơ, công chứng.
- Đặt vé máy bay để cố định giá.
Giữ phòng khách sạn.

03

01/03/2017

Đặt lịch hẹn nộp hồ sơ phỏng vấn.

04

01/05/2015

Thanh toán đợt 2

30,000,000

05

01/06/2015

Thanh toán đợt 3

Còn lại

06

01/10/2015

Khởi hành đi Paris
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(chưa bao gồm các chi phí phát sinh vé
máy bay, khách sạn, … do thanh toán
không đúng hạn theo kế hoạch )

Khách sạn tham khảo:
Tại Paris: Hotel Elysee Opera hoặc tương đương.
Tại Geneva: Sagita Swiss Quality Hotel hoặc tương đương.
Tại Montreux: Hotel Helvetie hoặc tương đương
Tại Milan: Glam Milano Hotel hoặc tương đương
Tại Venice: Centauro Hotel hoặc tương đương
Tại Rome: Mecenate Palace Hotel hoặc tương đương

Giá tour bao gồm:














Vé máy bay quốc tế khứ hồi (giá vé có thể thay đổi vào thời điểm đăng ký)
Vé vào bảo tàng Lourve (16 USD/vé)
Vé vào Cung điện Versailles (16 USD/vé)
Du thuyền sông Seine (16 USD/vé)
Vé vào lâu đài Chillon (16 USD/vé)
Lệ phí xin visa châu Âu và chi phí dịch thuật.
Khách sạn 3 - 4 sao tiêu chuẩn 1 phòng 2 người. Phòng 3 sẽ được bố trí nếu đoàn lẻ nam/lẻ nữ.
Các bữa ăn theo chương trình (20 EUR/khách/bữa)
Tham quan theo chương trình.
Xe du lịch máy lạnh đưa đón theo chương trình (tối đa 10 tiếng/ngày)
Bảo hiểm du lịch toàn cầu với mức bồi thường tối đa 1 tỷ đồng/trường hợp.
Hướng dẫn viên tiếng Việt đi theo đoàn suốt chương trình từ Việt Nam.
Quà tặng: Valy kéo, nón du lịch.

Giá tour không bao gồm:





Nước uống rượu bia trong những bữa ăn, chi phí điện thoại, giặt ủi, hành lý quá cước theo quy định hàng
không.
Chi phí dời ngày, đổi chặng bay, nâng hạng vé máy bay, phí ở phòng đơn và chi phí cá nhân của khách ngoài
chương trình.
Tiền tip cho hướng dẫn viên và tài xế: 6Euro/khách/ngày (thanh toán tại nước ngoài).
Chi phí tham dự hội nghị và chi phí phiên dịch viên

Quy định đăng ký và hủy tour:








Huỷ tour sau khi đăng ký và trước khi phỏng vấn xin visa: Phạt 3.270.000 VND/khách. (Phí dịch
thuật công chứng)
Huỷ tour sau khi có kết quả visa: Phạt 15.000.000VND/khách. (Phí visa + hủy vé máy bay + hủy KS)
Huỷ tour sau khi đạt visa và trước ngày khởi hành 30 ngày: Phạt 30.000.000 VND/khách.
Huỷ tour trước ngày khởi hành từ 20 ngày: Phạt 50% tiền tour.
Huỷ tour trước ngày khởi hành từ 15 ngày: Phạt 80% tiền tour.
Huỷ tour trước ngày khởi hành trong vòng 10 ngày: Phạt 100% tiền tour.
Phí đăng ký hội nghị: theo quy định của BTC Hội nghị IFOS 2017.
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Thông tin cần biết:


Trước khi đăng ký tour du lịch xin Quý khách vui lòng đọc kỹ chương trình tour, điều khoản, giá
tour bao gồm cũng như không bao gồm trong chương trình. Trong trường hợp Quý khách không trực
tiếp đến đăng ký tour mà do người khác đến đăng ký thì Quý khách vui lòng tìm hiểu kỹ chương
trình từ người đăng ký cho mình.



Hộ chiếu (passport) của Quý khách phải có chữ ký, còn thời hạn sử dụng trên 6 tháng kể từ ngày
nhập cảnh.



Quý khách mang thai vui lòng báo cho nhân viên bán tour để được tư vấn thêm thông tin. Không
nhận khách mang thai từ 5 tháng trở lên vì lý do an toàn cho khách.



Quý khách có yêu cầu ở phòng đơn, vui lòng thanh toán thêm tiền phụ thu. Hai người lớn được ngủ
kèm 1 trẻ em.



Sau khi đóng tiền nếu Quý khách muốn hủy tour, vui lòng đem hộ chiếu/CMND và hóa đơn đã đóng
tiền đến ngay văn phòng công ty để làm thủ tục hủy tour, công ty không nhận khách báo hủy tour
qua điện thoại.



Do các chuyến bay phụ thuộc vào các hãng hàng không nên trong một số trường hợp giờ bay và
hành trình bay có thể thay đổi mà không được báo trước.



Thứ tự các điểm tham quan và lộ trình chuyến đi có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế nhưng vẫn
đảm bảo đầy đủ các điểm tham quan như lúc đầu. Tên khách sạn sẽ được xác nhận chính thức vào
ngày họp đoàn, trước ngày khởi hành 02 - 03 ngày.



Trong trường hợp Quý khách bị từ chối nhập cảnh tại nước sở tại thì trách nhiệm không thuộc về
phía công ty và sẽ không được hoàn lại toàn bộ chi phí trong suốt chuyến đi.

*** Công ty được miễn trừ trách nhiệm trong quá trình thực hiện tour nếu xảy ra các trường hợp bất khả
kháng do thời tiết, thiên tai, dịch bệnh, đình công, bạo động, chiến tranh hoặc do máy bay, tàu lửa, tàu thủy,
xe điện bị trì hoãn hay bị hủy do thời tiết hoặc do kỹ thuật… dẫn đến tour không thể thực hiện tiếp được, công
ty sẽ hoàn trả lại tiền tour cho Quý khách sau khi đã trừ lại các chi phí dịch vụ đã thực hiện như phí làm visa,
vé máy bay, dịch vụ ăn ở… và không chịu trách nhiệm bồi thường thêm bất kỳ chi phí nào khác.
THÔNG TIN LIÊN HỆ và ĐĂNG KÝ DANH SÁCH:

HỘI TAI MŨI HỌNG TP. HCM
VÀ CÁC TỈNH PHÍA NAM.
Văn phòng Hội:
ĐC: 155 Trần Quốc Thảo, P9, Q3, TP. HCM
ĐT: 848 8439692- Fax: 848 9312 712
Hotline: 0913 11 23 68 (Cô Minh Hương)
Email: hoitaimuihong@gmail.com –
huongm04@gmail.com
Website: www.entsala.com

VIETNAM MEDICAL EVENT JSC
ĐC: Lầu 10, Tòa nhà Dreamplex,
21 Nguyễn Trung Ngạn, P.BNghé Q1,TP HCM
ĐT: +84.8.6676.2516
Hotline: 0983 821 411 (Mr Trung)
Email: vietnammedicalevent@medevent.vn
Website: www.medevent.vn
Facebook: https://www.facebook.com/medevent.vn

KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH CHUYẾN DU LỊCH THÚ VỊ!!!

REGISTRATION
REGISTRATIONS ARE OPEN !
Registrations for the ENT World Congress 2017 will be open soon and will be made online via the congress
website.
Registration fees are based on the date of receipt of the registration.
The prices indicated are per person and are only applicable if both the registration form and the payment are
received before the deadlines above; otherwise the higher registration fee will be applied.
The registration to the ENT World Congress includes:









Admission to the Congress, all the sessions and exhibition area except the courses that require a pre-registration
Admission to the opening and closing ceremonies
Admission to the welcoming Cocktail
The possibility to purchase a ticket for the Networking event
Admission to the lunch symposia
Coffee breaks
The documents of the congress (final programme, congress bag, nominative badge)
Certificate of attendance which will be sent by email after the Congress
Late registrations will close on June 21st, 2017 at 23:59 (GMT + 1.00).
20% French VAT has been already included on the registrations fees
Registration fees are based on the date of receipt of the registration.
The prices indicated are per person and are only applicable if both the registration form and the payment are
received before the deadlines above; otherwise the higher registration fee will be applied.
Late registrations will close on June 21th , 2017 at 23 :59 (GMT + 1.00).

SFORL MEMBER REGISTRATION

If you are a member of the SFORL and if your memberships of the 4 previous years 2014-2015-2016-2017 are duly
paid, you will benefit from a free registration.
Please note that if one year of membership is not paid, the category « Doctors » will automatically apply (no
exception will be made).

www.medevent.vn

The registration will be made via the online registration form; you will be redirected to the SFORL website to pay
your membership. You will be able then to access the online registration form of the ENT World Congress and
benefit from a free registration.

FELLOWS / RESIDENTS REGISTRATION

If you are under 40 years or 40 years old in 2017 the year of the Congress, you will benefit from the preferential
rate. A photocopy of your passport (or your ID) will be necessary to benefit from this rate.
Without any proof of your age the « doctor » category will automatically apply. You will be able to upload it during
the registration process or send your document by email to the attention of Samya
BOUFAR: contact@ifosparis2017.org.

PAYMENT

Payment must accompany the registration form. Registrations received without payment will not be processed nor
confirmed.
1. Credits cards
Registration fees may be paid by credit card only through the secure online registration system (VISA, Mastercard
and American Express credit card will be accepted).
Your credit card transaction will be processed through Colloquium Paris.
Please note that your monthly credit card statement will indicate payment to «17IFOS- CLQ».
2. Bank wire transfer
The payment by wire transfer has to be done 15 days after your online registration to confirm your participation. In
order to identify your payment, please mention the reference number(s) of the registration(s). You can also send us
the proof of payment by email: contact@ifosparis2017.org with the name of the participant(s) and the reference
number(s).






Bank name : CIC Nord Ouest
Account Holder : COLLOQUIUM PARIS – 17 IFOS
Account number : FR76 3002 7160 9500 0200 9950 147
SSWIFT / BIC : CMCIFRPP
To upload the bank details, please click here.
A duplicate or photocopy of the bank transfer statement with the applicant’s name and address in addition to the
payment details must be sent to the Congress Secretariat by email at contact@ifosparis2017.org.
All bank services charges will have to be paid by registrants.

REGISTRATION CONFIRMATION

Receipt of your registration form and credit card payment will directly be acknowledged by email. If you have not
received a confirmation, please contact: contact@ifosparis2017.org

THE DELEGATE REGISTRATION FEE INCLUDES









Admission to all congress sessions (except for Instructional Courses for which additional fees will aply)
Admission to the opening and closing ceremonies
Admission to the Welcome Reception
Option to purchase tickets for the Congress Dinner
Admission to the Luncheon Symposia
Coffee breaks
Congress documents (final programme, congress bag, name badge)
Certificate of attendance

VISA

Do you need an invitation letter? Click here

INVOICE

Invoice will be sent by email in pdf to all the participants.
You will be able to upload your invoice after the registration. Please note that the invoice cannot be changed, so
please make sure you have provided us with the correct information (company name, address and VAT number if
applicable).
In case of any enquiries, please contact: contact@ifosparis2017.org

CANCELLATION POLICY

All cancellations must be made by writing (email or fax) to:
SFORL c/o COLLOQUIUM
IFOS Congress 2017
13-15 rue de Nancy
75010 PARIS - FRANCE
Fax: +33 (0)1 44 64 15 16
Email : contact@ifosparis2017.org
Before November 30th 2016: reimbursement of 50% of the fees paid. With no payment received before
cancellation, this amount will still remain due.
From December 1st 2016: no refund. With no payment received before that date, the total amount will still remain
due to the Congress office.
All refunds will be issued after the congress. Requests will not be accepted after the August 1st 2017.

NAME CHANGE

Registered participants who are unable to attend the congress cannot nominate another person.

BEFORE DEADLINE FEBRUARY 28TH 2017

FROM MARCH 1ST
UNTIL JUNE 20TH

ON SITE

Doctors

690€

860€

980€

Fellow / resident

100€

150€

200€

Emerging countries

400€

450€

500€

Other professions :
Speech therapist,
orthodontist,
phytiotherapist,
audiologist, hearing aid
dealer, nurse

240€

300€

400€

Invited country CHINA

400€

500€

600€

Citizens from the
candidate countries IFOS
2021:
Argentina, Canada,
Dubai, Japon, and
Morocco

690€

690€

690€

Accompanying person

380€

380€

380€

50€

50€

50€

150€

150€

150€

Courses

Networking Event

