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Imperial College
London
Dear Sirs,
We are pleased to inform you that the Imperial College of London, Hammersmith Hospital, UK will
hold the 4th INTERNATIONAL CONGRESS ON CARDIOVASCULAR IMAGING IN CLINICAL PRACTICE in
Athens, May 2nd-4th 2019 at Megaron Athens International Conference Centre.
On behalf of the Organizing Committee it is our pleasure to invite you to contribute to the success of
this scientific event via sponsorship. A detailed sponsorship proposal is listed below.

Invoicing Details:
INVENTICS S.A. – Medevents.gr
GNTO License: 0933Ε60000074600
Conference Organization
Technopolis, THERMI II Building, 9th km. Thessaloniki-Thermi, P.O. BOX 60714, 57001, Thessaloniki
Tel: 2310 474400, 2310 801455 - Fax: 2310 801454
E-mail: info@medevents.gr

Imperial College
London

More photos and videos from the 3rd
International Conference on
Cardiovascular Imaging in Clinical
Practice at:
https://www.livemedia.com/3imaging

Imperial College
London
SPONSORSHIP
ΕΙΔΟΣ

DESCRIPTION
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Round table Sponsorship

Round table lectures take place every day, during midday as well as in the evening
throughout the conference.

Δορυφορικό Συμπόσιο

Τα δορυφορικά συμπόσια πραγματοποιούνται όλες τις ημέρες, τις μεσημβρινές και
βραδινές ώρες του προγράμματος του συνεδρίου.

Sponsored Lectures

Sponsored Lectures take place every day, during midday as well as in the evening throughout
the conference.

Δορυφορική Διάλεξη

Οι δορυφορικές διαλέξεις πραγματοποιούνται όλες τις ημέρες, τις μεσημβρινές και
βραδινές ώρες του προγράμματος του συνεδρίου.

Advertisement

Advertising space is available in the Final Program. The Program, is also created in an
electronic form, which is presented on Medevents.gr website.

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 site του
Μedevents.gr
Display of sponsor’s pull-up banner in the exhibition area in prominent position. The banner
is placed and collected by the sponsor's representatives, who have full responsibility of the
banner.

Banner
Προβολή της χορηγού εταιρείας με τοποθέτηση banner σε σημείο του εκθεσιακού χώρου.
Το banner τοποθετείται και μαζεύεται από τους αντιπροσώπους της χορηγού εταιρείας, οι
οποίοι έχουν την πλήρη ευθύνη του banner.

COST
ΚΟΣΤΟΣ
15.000€

7.000€

Inside Front Cover: 2.500€
Inside Back Cover: 2.500€
Back Cover: 3.000€
Inside Page: 2.000€

4.000€

Imperial College
London
SPONSORSHIP
ΕΙΔΟΣ

DESCRIPTION
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Lunch is organized by the PCO. Sponsor’s logo will be displayed on signs placed in lunch area

COST
ΚΟΣΤΟΣ
3.000€

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

Dinner is organised by the PCO. Sponsor’s logo will be displayed on signs placed in dinner
area.

Χορηγία Δείπνου

Το δείπνο καθορίζεται από το γραφείο οργάνωσης. Το λογότυπο της χορηγού εταιρείας
αναφέρεται στο χώρο του δείπνου.
Sponsor’s promotional material will be placed in the secretariat.

1.000€

Δυνατότητα τοποθέτησης διαφημιστικού υλικού της χορηγού εταιρείας.
Display of sponsor's logo in the internet corner area. PC and printer are included

1.500€

Promotional Material
(Brochures)
Διαφημιστικά Έντυπα

3.500€

Internet Corner

Barcode System

Προβολή της χορηγού εταιρείας στο χώρο που θα τοποθετηθεί το internet corner το οποίο
θα περιλαμβάνει Η/Υ και εκτυπωτές.
Sponsor’s logo will be displayed on a LED screen used for the barcode system and placed
outside of the conference room entrance.
Προβολή του λογοτύπου σε οθόνη plasma η οποία τοποθετείται έξω από την αίθουσα του
συνεδρίου για την καταγραφή των ωρών παρακολούθησης των συνέδρων.

3.000€

Imperial College
London
SPONSORSHIP
ΕΙΔΟΣ

DESCRIPTION
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Create an online program that can be accessed from mobile devices. Setting up a personal monitoring
program based on a personal plan. Ability to evaluate and comment on the sessions and each speech
separately. Possibility of notes per speech and session.

COST
ΚΟΣΤΟΣ
2.000€

E-program
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 συνεδρίου. Δυνατότητα σημειώσεων ανά ομιλία και session. Εμφάνιση πληροφοριών, χορηγών,
νέων του συνεδρίου και ενσωμάτωση conference tools και social media.
Video Spot

The sponsor’s video spot will be displayed on a LED screen in the exhibition area

Προβολή διαφημιστικού spot
Η χορηγός εταιρεία θα προβάλλεται σε οθόνη plasma στον εκθεσιακό χώρο.
σε οθόνη plasma
The conference will be broadcasted via internet and Livemedia.com. The proceedings of the
Livemedia Services
conference as well as the speakers΄ Power Point presentations will be video recorded and archived on
Livemedia, available to watch on demand through the web. The sponsor’s web -banner will be
displayed on Livemedia.com adjacent to the video player.

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 εταιρείας με διαφημιστικά

2.000€

4.500€

Imperial College
London
SPONSORSHIP
ΕΙΔΟΣ

Conference tools

Logo Display

DESCRIPTION
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Chat tool for two-way communication and remote users with questions and comments. Poll tool for
multiple questionnaire via Livemedia and participation of both remote users and users attending the
conference onsite.

COST
ΚΟΣΤΟΣ

1.500€

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.
Display of sponsor's logo on the elevator of the conference area.
2.000€

Προβολή λογοτύπου

Προβολή λογοτύπου της εταιρείας στο ασανσέρ του συνεδριακού χώρου.
* VAT 24% will be added

Imperial College
London
REGISTRATION | ΕΓΓΡΑΦΗ
Registration

Registration for the conference is free of charge.

Εγγραφή συνεδρίου

Η εγγραφή στο συνέδριο είναι δωρεάν.

Livemedia Pass-code

Web registration for the conference live streaming on Livemedia.com.
Certificate of attendance will be awarded.
* VAT 24% will be added

Αγορά κωδικού Livemedia

Αγορά κωδικού livemedia για την online παρακολούθηση του συνεδρίου μέσω internet, με μέτρηση
των ωρών παρακολούθησης, για την παραλαβή πιστοποιητικού.
*Η παραπάνω τιμή θα επιβαρυνθεί με Φ.Π.Α.

FREE OF CHARGE

150€

ACCOMMODATION | ΔΙΑΜΟΝΗ
Accommodation

Accommodation cost / night at the following suggested hotels: Athens Hilton, Crowne Plaza,
Golden Age
Both breakfast and all legal taxes are included in the cost

Διαμονή

Κόστος διαμονής / διανυκτέρευση στα παρακάτω προτεινόμενα ξενοδοχεία: Athens Hilton,
Crowne Plaza, Golden Age
Το κόστος συμπεριλαμβάνει πρωινό και όλους τους νόμιμους φόρους

150€

Imperial College
London
HOSTING PACKAGE | ΠΑΚΕΤΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
Accommodation

Accommodation cost / night at the following suggested hotels: Athens Hilton, Crowne Plaza,
Golden Age
Both breakfast and all legal taxes are included in the cost

Διαμονή

Κόστος διαμονής / διανυκτέρευση στα παρακάτω προτεινόμενα ξενοδοχεία: Athens Hilton,
Crowne Plaza, Golden Age
Το κόστος συμπεριλαμβάνει πρωινό και όλους τους νόμιμους φόρους

Meal coverage

Meal coverage / day

Διατροφή

Κάλυψη γευμάτων / ημέρα

Cost of hosting package / day. You can choose only accommodation. The hosting package is not mandatory.
Κόστος πακέτου φιλοξενίας / ημέρα. Μπορείτε να επιλέξετε μόνο διαμονή. Το πακέτο φιλοξενίας δεν είναι υποχρεωτικό.

150€

70€

220€

