ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ
8η Επιστημονική Συνάντηση
Παιδιάτρων - Καρδιολόγων

Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2018
Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών
Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α.), Α.Π.Θ.

Αξιότιμοι κύριοι,
Θα θέλαμε να σας ανακοινώσουμε ότι το Παιδοκαρδιολογικό Τμήμα της Β΄ Παν. Παιδιατρικής Κλινικής του
Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ, διοργανώνει ημερίδα με θέμα: «8η Επιστημονική Συνάντηση Παιδιάτρων –
Καρδιολόγων», η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 8 Δεκεμβρίου 2018 στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών
Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Η εγγραφή στο συνέδριο είναι δωρεάν.

Σας προσκαλούμε, να συνεισφέρετε κι εσείς στην επιτυχία της εκδήλωσης μέσω των χορηγιών, όπως
παρουσιάζονται στις επόμενες σελίδες.
Mε εκτίμηση,
Ανδρέας Χ. Γιαννόπουλος
Παιδοκαρδιολόγος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ
Διευθυντής Β΄ Παν. Παιδ. Κλινική Νοσ/μειο ΑΧΕΠΑ

ΕΙΔΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ

Διαφημιστικά Έντυπα

Δυνατότητα τοποθέτησης διαφημιστικού υλικού της χορηγού εταιρίας.

1.000€

Διαλείμματα Καφέ

Κάλυψη coffee break. Προβολή του λογότυπου της χορηγού εταιρίας στο χώρο που θα σερβίρεται ο
καφές.

2.000€

Χορηγία Γεύματος

Κάλυψη γεύματος. Προβολή του λογότυπου της χορηγού εταιρίας στο χώρο που θα σερβίρεται το γεύμα.

2.000€

Διαφημιστικό Spot σε οθόνη
plasma

Ο χορηγός θα έχει τη δυνατότητα να τοποθετήσει spot σε οθόνη plasma στον εκθεσιακό χώρο.

1.500€

Διαφημιστική καταχώρηση στο
site Medevents

Προβολή της εταιρίας με τοποθέτηση ηλεκτρονικής διαφημιστικής καταχώρησης στο site του συνεδρίου
Medevents.gr

2.000€

Barcode system

Προβολή του λογοτύπου της χορηγού εταιρίας σε οθόνη plasma η οποία τοποθετείται έξω από την
αίθουσα για την καταγραφή των ορών παρακολούθησης των συνέδρων.

2.000€

Διαφημιστικός χώρος διατίθεται στο Τελικό Πρόγραμμα. Το Πρόγραμμα, πέρα από την εκτύπωση,
δημιουργείται και σε ηλεκτρονική μορφή, η οποία παρουσιάζεται στο Μedevents.gr.

2.000€

Ηλεκτρονικό πρόγραμμα

Δημιουργία ηλεκτρονικού προγράμματος με δυνατότητα πρόσβασης από κινητές συσκευές. Διαμόρφωση
προσωπικού προγράμματος παρακολούθησης και υπολογισμός χρόνου βάσει προσωπικού
προγράμματος. Δυνατότητα αξιολόγησης και σχολιασμού των sessions και των ομιλιών του συνεδρίου.
Δυνατότητα σημειώσεων ανά ομιλία και session. Εμφάνιση πληροφοριών, χορηγών, νέων του συνεδρίου
και ενσωμάτωση conference tools και social media. Προβολή του λογότυπου της χορηγού εταιρίας στην
εφαρμογή.

2.000€

Υπηρεσίες Livemedia

Περιλαμβάνει τη ζωντανή μετάδοση του συνεδρίου μέσω Internet και την αποθήκευση των video του
συνεδρίου (Video on demand) στο Livemedia. Προβολή της χορηγού εταιρίας με διαφημιστικά banner, τα
οποία θα εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της μετάδοσης του συνεδρίου (live & on demand) και σχετικά
links θα οδηγούν στον επίσημο διαδικτυακό κόμβο του χορηγού.

2.000€

Εργαλεία / Conference Tools

Εργαλείο Chat για αμφίδρομη επικοινωνία και συμμετοχή απομακρυσμένων χρηστών με ερωτήσεις
και σχόλια. Εργαλείο Poll για ερωτηματολόγιο με πολλαπλές απαντήσεις μέσω Livemedia και
συμμετοχή των απομακρυσμένων χρηστών και των χρηστών που παρευρίσκονται στο συνέδριο.
Προβολή του λογότυπου της χορηγού εταιρίας στην εφαρμογή.

1.500€

Διαφήμιση στο
Τελικό Πρόγραμμα

Γενικές πληροφορίες
Η τιμολόγηση των χορηγιών και των τουριστικών υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί από τον PCO.

Οι τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ.
Στοιχεία PCO
INVENTICS Α.Ε.

Οργάνωση Συνεδρίων
9ο χλμ Θεσσαλονίκης – Θέρμης Τ.Θ. 60714, Τ.Κ. 570 01 Θέρμη
Τηλ: 2310 474400 - Fax: 2310 801454
ΜΗΤΕ: 0933Ε60000074600
E-mail: info@medevents.gr

