Εισαγωγικό σημείωμα
Αγαπητές κυρίες / Αγαπητοί κύριοι,
Η Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής Βιοπαθολογίας & Εργαστηριακής Ιατρικής
σε συνεργασία με το Συνεταιρισμό Εργαστηριακών Ιατρών MEDISYN
διοργανώνουν το Πανελλήνιο Συνέδριο Εφαρμοσμένης
Εργαστηριακής Ιατρικής το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 05 – 06
Οκτωβρίου 2019, στο Μουσείο Μπενάκη (Πειραιώς 138), στην Αθήνα.
Σας προσκαλούμε, να συνεισφέρετε και εσείς στην επιτυχία του
συνεδρίου μέσω των χορηγιών, όπως παρουσιάζονται παρακάτω.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση και
ευελπιστούμε στην άριστη συνεργασία μαζί σας.
Πρόεδρος ΕΕΙΒ/ΕΙ
Χ. Νικολάου

Πρόεδρος Medisyn
Π. Μακρίδης

ΕΙΔΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΟΣΤΟΣ (€)

Δορυφορικό Συμπόσιο

Αφορά στο δορυφορικό συμπόσιο της χορηγού εταιρίας. Τα συμπόσια πραγματοποιούνται σε συνεννόηση
με την Οργανωτική Επιτροπή του συνεδρίου

3.500€

Δορυφορική
Ομιλία

Αφορά τη δορυφορική διάλεξη σε συνεννόηση με την Οργανωτική Επιτροπή του συνεδρίου

2.000€

Διαφήμιση στο
Τελικό Πρόγραμμα

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

Stands

Τοποθέτηση stand σε προεπιλεγμένο σημείο του εκθεσιακού χώρου.
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας

3.000€

Banner

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

1.500€

Διαφημιστικά Έντυπα
στην τσάντα

Δυνατότητα τοποθέτησης διαφημιστικού υλικού της χορηγού εταιρίας στην τσάντα των συνέδρων.

1.000€

Διαφημιστικό Spot σε
οθόνη plasma

Ο χορηγός θα έχει τη δυνατότητα να τοποθετήσει spot σε οθόνη plasma σε προεπιλεγμένο σημείο του
εκθεσιακού χώρου

1.500€

Οπισθόφυλλο: 2.500€
Εσωτερική εξωφύλλου &
οπισθόφυλλου: 2.000€
Εσωτερική: 1.500€

ΕΙΔΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΟΣΤΟΣ (€)

Διαλείμματα Καφέ

Υπάρχει η δυνατότητα να καλύψει μια εταιρία την προσφορά καφέδων μιας, δύο ή και τριών ημερών. Το λογότυπο της
χορηγού εταιρίας προβάλλεται στο χώρο που θα σερβίρεται ο καφές

1.000€ /
διάλειμμα καφέ

Γεύμα

Κάλυψη γεύματος. Το λογότυπο της χορηγού εταιρίας προβάλλεται στο χώρο που θα σερβίρεται το γεύμα

2.500€

Internet Corner

Προβολή της χορηγού εταιρίας στο χώρο που θα τοποθετηθεί το internet corner το οποίο θα περιλαμβάνει Η/Υ
με εκτυπωτές

1.000€

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 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 της εταιρείας στο περιβάλλον της εφαρμογής.

1.000€

Barcode system

Προβολή του λογοτύπου της χορηγού εταιρίας σε οθόνη plasma η οποία τοποθετείται έξω από τις αίθουσες του συνεδρίου
για την καταγραφή των ωρών παρακολούθησης των συνέδρων

2.000€

Υπηρεσίες Livemedia

Διαφήμιση με μπάνερ της χορηγού εταιρίας στη μετάδοση του συνεδρίου (ζωντανή και αποθηκευμένη) μέσω Livemedia

1.000€

Οθόνη πληροφοριών

Οθόνη προβολής πληροφοριών θα τοποθετηθεί έξω από την αίθουσα του συνεδρίου. Στην οθόνη θα προβάλλονται βίντεο
μέσα από την αίθουσα, πληροφορίες σχετικά με την πόλη της Αθήνας, διευθύνσεις και τηλέφωνα ξενοδοχείων, taxi,
πρόγραμμα λεωφορείων κτλ. Η χορηγός εταιρία θα προβάλει το λογότυπό της στην οθόνη

1.000€

ΕΓΓΡΑΦΗ
Εγγραφή Συνεδρίου

Η εγγραφή στο συνέδριο είναι δωρεάν.

ΔΙΑΜΟΝΗ
Διαμονή

Κόστος διαμονής / διανυκτέρευση στα προτεινόμενα ξενοδοχεία βάσει διαθεσιμότητας: The Athenian
Callirhoe, Electra Metropolis, Amalia, Lozenge
*Το κόστος συμπεριλαμβάνει πρωινό και τους νόμιμους φόρους. Ο φόρος διαμονής δεν συμπεριλαμβάνεται.

ΠΑΚΕΤΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
Διαμονή

Κόστος διαμονής / διανυκτέρευση στα προτεινόμενα ξενοδοχεία βάσει διαθεσιμότητας: The Athenian
Callirhoe, Electra Metropolis, Amalia, Lozenge

Διατροφή

Κάλυψη γευμάτων / ημέρα

Κόστος πακέτου φιλοξενίας /ημέρα. Μπορείτε να επιλέξετε μόνο διαμονή.
*Το κόστος του πακέτου συμπεριλαμβάνει τους νόμιμους φόρους και το πρωινό. Ο φόρος διαμονής δεν συμπεριλαμβάνεται.

ΔΩΡΕΑΝ

ΚΟΣΤΟΣ (€)
150€

ΚΟΣΤΟΣ (€)
150€

70€
220€

ΚΑΤΟΨΗ

Γενικές πληροφορίες
Η τιμολόγηση των χορηγιών, των εγγραφών και των τουριστικών υπηρεσιών, θα πραγματοποιηθεί από τον
PCO.
Οι τιμές των χορηγιών επιβαρύνονται με ΦΠΑ.

Στοιχεία PCO
INVENTICS Α.Ε.- Medevents.gr
Αριθμός Αδείας ΕΟΤ: 0933Ε60000074600
Οργάνωση Συνεδρίων
9ο χλμ Θεσσαλονίκης - Θέρμης Τ.Θ. 60714, Τ.Κ. 570 01 Θέρμη

Τηλ: 2310 474400 - Fax: 2310 801454
E-mail: sponsors@medevents.gr

