Σεμινάριο Εξειδικευμένης
Θωρακοχειρουργικής
ΚΑΡΔΙΟΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ:
Εξελίξεις και σύγχρονοι προβληματισμοί στη χειρουργική των
συγγενών δυσμορφιών και των νεοπλασμάτων του θωρακικού
τοιχώματος
Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2018

Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών Α.Π.Θ.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ

«Σεμινάριο Εξειδικευμένης Θωρακοχειρουργικής»
Η Καρδιοθωρακοχειρουργική Κλινική του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
διοργανώνει το «Σεμινάριο Εξειδικευμένης Θωρακοχειρουργικής: Εξελίξεις και σύγχρονοι
προβληματισμοί στη χειρουργική των συγγενών δυσμορφιών και των νεοπλασμάτων του
θωρακικού τοιχώματος, με σκοπό την παρουσίαση, την σε βάθος ανάλυση και τη συζήτηση
εξειδικευμένων θεμάτων που αφορούν την άσκηση της Θωρακοχειρουργικής και δημιουργούν
καθημερινούς προβληματισμούς.
Το «Σεμινάριο Εξειδικευμένης Θωρακοχειρουργικής» θα πραγματοποιηθεί στις 14
Δεκεμβρίου 2018, στο Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης.
ας προσκαλούμε να συνεισφέρετε κι εσείς στην επιτυχία του συνεδρίου μέσω των χορηγιών,
όπως παρουσιάζονται παρακάτω.
Η τιμολόγηση των χορηγιών και των τουριστικών υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί από τον
PCO
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ΕΙΔΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Δορυφορική
Διάλεξη

Αφορά τη δορυφορική διάλεξη της χορηγού εταιρείας. Οι δορυφορικές διαλέξεις
πραγματοποιούνται σε συνεννόηση με την Οργανωτική Επιτροπή

Διαφημιστικά
Έντυπα

Δυνατότητα διαφημιστικού υλικού της χορηγού εταιρίας

Διαφήμιση στο
Τελικό Πρόγραμμα

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

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 session και των ομιλιών του Σεμιναρίου. Δυνατότητα
σημειώσεων ανά ομιλία και session. Εμφάνιση πληροφοριών, χορηγών, νέων του
Σεμιναρίου και ενσωμάτωση conference tools και social media. Προβολή της
χορηγού εταιρίας στην εφαρμογή.

Διαφημιστικό Spot
σε οθόνη plasma

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

Barcode system

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

ΠΟΣΟ
2.000€

800€

1.500€

1.500€

1.000€

1.000€

ΕΙΔΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ

Διαφημιστική
καταχώρηση στο
site Medevents

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

Υπηρεσίες
Livemedia

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

Διαλείμματα
Καφέ

Κάλυψη coffee break. Το λογότυπο της χορηγού εταιρείας αναφέρεται στο χώρο του
coffee break.

Γεύμα

Κάλυψη γεύματος. Το γεύμα καθορίζεται από το γραφείο οργάνωσης. Το λογότυπο της
χορηγού εταιρείας αναφέρεται στο χώρο του γεύματος.

1.500€

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 Σεμινάριο. Προβολή της χορηγού εταιρίας στην εφαρμογή.

1.000€

700€

2.000€

800€

ΕΓΓΡΑΦΗ
Εγγραφή

Η εγγραφή στο Σεμινάριο είναι δωρεάν

ΔΩΡΕΑΝ

Livemedia

Δωρεάν η online παρακολούθηση του Σεμιναρίου μέσω internet, με μέτρηση των
ωρών παρακολούθησης, για την παραλαβή πιστοποιητικού.

ΔΩΡΕΑΝ

ΔΙΑΜΟΝΗ
Διαμονή

Κόστος διαμονής / διανυκτέρευση στο παρακάτω προτεινόμενο ξενοδοχείο: City
Hotel. Το κόστος συμπεριλαμβάνει πρωινό και όλους τους νόμιμους φόρους

140€

