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ΕΙΔΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΟΣΤΟΣ

Δορυφορική
Ομιλία

Αφορά στη δορυφορική ομιλία εταιρίας. Χρόνος διάλεξης 30 λεπτά

4.000€

Διαφημιστική
καταχώρηση στο
site Medevents

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

2.000€

Ηλεκτρονικό
Πρόγραμμα

Προβολή στο ηλεκτρονικό πρόγραμμα 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
λογοτύπου του χορηγού στο ηλεκτρονικό πρόγραμμα

2.000€

Stand ή Banner

Τοποθέτηση stand ή banner για την προώθηση των εταιρικών προϊόντων με το
λογότυπο του χορηγού

3.000€

Διαφημιστικά
Έντυπα

Δυνατότητα τοποθέτησης διαφημιστικού υλικού της χορηγού εταιρείας στη
γραμματεία

1.000€

Υπάρχει η δυνατότητα να καλύψει μια εταιρεία την προσφορά καφέδων μίας ή
Διαλείμματα Καφέ και περισσότερων ημερών. Προβολή λογοτύπου του χορηγού στον χώρο που θα
σερβίρεται ο καφές

1.500€/
διά/μα καφέ

Γεύμα

Κάλυψη γεύματος. Η επιλογή του γεύματος γίνεται σε συνεργασία με το γραφείο
διοργάνωσης. Προβολή λογοτύπου του χορηγού στον χώρο που θα σερβίρεται το
γεύμα

3.000€

Χορηγία Δείπνου*

Κάλυψη δείπνου. Προβολή λογοτύπου του χορηγού στον χώρο που θα σερβίρεται
το δείπνο. * Εφόσον υπάρξει χορηγία.

4.000€

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
λογοτύπου του χορηγού στα εργαλεία

1.500€

Barcode System

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

2.000€

*Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. 24%
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Εγγραφή. Το κόστος εγγραφής επιβαρύνεται με Φ.Π.Α. 24%

200€

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ
Μετακίνηση. Περιλαμβάνει την οργανωμένη μεταφορά με λεωφορείο από Θεσσαλονίκη προς Κέρκυρα
και αντίστροφα, καθώς και τις μετακινήσεις μεταξύ των ξενοδοχείων και του συνεδριακού χώρου.
Το κόστος επιβαρύνεται με ΦΠΑ 24%

200€

ΠΑΚΕΤΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
Άφιξη 27/6/19 – Αναχώρηση 30/6/19
Διαμονή

Κόστος διαμονής / διανυκτέρευση

Διατροφή

Κάλυψη γευμάτων / ημέρα

Κόστος /
ημέρα

Σύνολο

150€

450€

70€

210€

Προτεινόμενα ξενοδοχεία βάσει διαθεσιμότητας: Αriti Grand Hotel, Cavalieri Hotel
Κόστος πακέτου φιλοξενίας 3 ημερών. (Συμπεριλαμβάνει πρωινό και φόρους. O φόρος
διαμονής δεν συμπεριλαμβάνεται).

Η τιμολόγηση των χορηγιών και των τουριστικών υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί από τον PCO.
INVENTICS Α.Ε. – Medevents.gr
Οργάνωση Συνεδρίων - Αριθμός Αδείας ΕΟΤ: 0933Ε60000074600
9ο χλμ Θεσσαλονίκης - Θέρμης Τ.Θ. 60714, Τ.Κ. 570 01 Θέρμη
Τηλ: 2310 474400 - E-mail: info@medevents.gr

660€

