ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΕΣ
ΗΜΕΡΕΣ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ

Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης Μ2
Aίθουσα «Μωρίς Σαλτιέλ»

02-03 Οκτωβρίου 2020

Πρόταση Χορηγίας

Οι Ιπποκράτειες Ημέρες Καρδιολογίας διοργανώνονται για όγδοη
συνεχόμενη χρονιά από την Καρδιολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος σε
συνεργασία με τη Β’ Καρδιολογική Πανεπιστημιακή Κλινική – ΜΕΘ του
«Ιπποκράτειου» Γ.Ν.Θ.
Το φετινό συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 02-03/10/2020 στο Μέγαρο
Μουσικής Θεσσαλονίκης, Κτίριο Μ2, αίθουσα «Μωρίς Σαλτιέλ».
Σας προσκαλούμε να συνεισφέρετε κι εσείς στην επιτυχία του συνεδρίου μέσω
των χορηγιών, όπως παρουσιάζονται παρακάτω.
Η τιμολόγηση των χορηγιών θα πραγματοποιηθεί από τον PCO:
INVENTICS Α.Ε. – Medevents.gr
Αριθμός Αδείας ΕΟΤ: 0933Ε60000074600
9ο χλμ Θεσσαλονίκης – Θέρμης Τ.Θ. 60714, Τ.Κ. 570 01 Θέρμη
Τηλ: 2310 474400, 2310 801455 - Fax: 2310 801454

E-mail: sponsors@medevents.gr

Μέγαρο Μουσικής
Θεσσαλονίκης,
Κτίριο Μ2

Δείτε φωτογραφίες και video από τις Ιπποκράτειες
Ημέρες Καρδιολογίας 2019 στο:
https://www.livemedia.gr/ippokrat19

ΕΙΔΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΟΣΤΟΣ

Δορυφορικό Συμπόσιο

Τα συμπόσια πραγματοποιούνται όλες τις ημέρες, τις μεσημβρινές και βραδινές ώρες του προγράμματος
του συνεδρίου. Ανταποδοτικό όφελος: αναφορά λογοτύπου της εταιρίας.

6.000€

Δορυφορική Διάλεξη

Οι δορυφορικές διαλέξεις πραγματοποιούνται όλες τις ημέρες, τις μεσημβρινές και βραδινές ώρες του
προγράμματος του συνεδρίου. Ανταποδοτικό όφελος: αναφορά λογοτύπου της εταιρίας.

4.000€

Διαφήμιση στο Τελικό
Πρόγραμμα

Διαφημιστικός χώρος διατίθεται στο Τελικό Πρόγραμμα. Το Πρόγραμμα δημιουργείται σε ηλεκτρονική
μορφή, η οποία παρουσιάζεται στο site της ΚΕΒΕ και του Μedevents.gr

Εσωτερική: 2.000€
Οπισθόφυλλο: 3.000€

Stand

Τοποθέτηση stand σε προεπιλεγμένο σημείο του εκθεσιακού χώρου.

5.000€

Banner

Προβολή της χορηγού εταιρείας με τοποθέτηση banner.

2.500€

Διαφημιστικά Έντυπα

Δυνατότητα τοποθέτησης διαφημιστικού υλικού της χορηγού εταιρείας.

1.000€

Internet Corner

Προβολή της χορηγού εταιρείας στο χώρο που θα τοποθετηθεί το internet corner το οποίο θα περιλαμβάνει
Η/Υ και εκτυπωτή.

1.000€

Χορηγία Γεύματος*

Το γεύμα καθορίζεται από το γραφείο οργάνωσης. Το λογότυπο της χορηγού εταιρείας αναφέρεται στο
χώρο του γεύματος. *Το γεύμα θα πραγματοποιηθεί εφόσον υπάρξει χορηγία.

3.000€

Χορηγία Δείπνου*

Το δείπνο καθορίζεται από το γραφείο οργάνωσης. Το λογότυπο της χορηγού εταιρείας αναφέρεται στο
χώρο του δείπνου. *Το δείπνο θα πραγματοποιηθεί εφόσον υπάρξει χορηγία.

5.000€

Διάλειμμα καφέ

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

1.500€

ΕΙΔΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΟΣΤΟΣ

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 συνεδρίου. Δυνατότητα
σημειώσεων ανά ομιλία και session. Εμφάνιση πληροφοριών, χορηγών, νέων του συνεδρίου και ενσωμάτωση
conference tools και social media. Προβολή του λογοτύπου του χορηγού στο Ηλεκτρονικό Πρόγραμμα.

2.000€

Προβολή διαφημιστικού
spot σε οθόνη plasma

Η χορηγός εταιρεία θα προβάλλεται σε οθόνη plasma με διαφημιστικό spot με στους χώρους του συνεδρίου:
Στον εκθεσιακό χώρο, στη γραμματεία του Συνεδρίου, στο Presentation Desk.

2.000€

Υπηρεσίες Livemedia

Περιλαμβάνει τη ζωντανή μετάδοση του συνεδρίου μέσω internet και την αποθήκευση των video του
συνεδρίου στο Livemedia και στο διαδικτυακό κανάλι της εταιρείας. Προβολή της χορηγού εταιρείας 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.

4.000€

Εργαλεία
Conference tools

Εργαλείο Chat για αμφίδρομη επικοινωνία και συμμετοχή απομακρυσμένων χρηστών με ερωτήσεις και
σχόλια. Εργαλείο Quiz σύστημα Quiz (σύστημα ψηφοφορίας), στο οποίο μπορούν να συμμετάσχουν με
χρήση smartphones και tablet τόσο από την αίθουσα όσο και απομακρυσμένα μέσω web και
παρακολουθώντας μέσω livemedia. Προβολή του λογοτύπου του χορηγού στα εργαλεία.

1.500€

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.

2.000€

*Οι παραπάνω τιμές θα επιβαρυνθούν με Φ.Π.Α.

Κάτοψη

