ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ

ΕΙΔΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΟΣΤΟΣ

Δορυφορικό Συμπόσιο

Τα δορυφορικά συμπόσια (60 λεπτά) πραγματοποιούνται ώρες του προγράμματος που έχουν
προβλεφθεί από την οργανωτική επιτροπή και έπειτα από συνεννόηση μαζί της.

10.000€

Δορυφορική Διάλεξη

Οι δορυφορικές διαλέξεις (30 λεπτά) πραγματοποιούνται ώρες του προγράμματος που έχουν
προβλεφθεί από την οργανωτική επιτροπή και έπειτα από συνεννόηση μαζί της.

4.000€

Διαφήμιση στο Τελικό
Πρόγραμμα

Διαφημιστικός χώρος διατίθεται στο Τελικό Πρόγραμμα. Το πρόγραμμα θα είναι σε ηλεκτρονική
μορφή pdf και προσβάσιμο από το site της ΕΝΘΕ, το medevents και τα Livemedia services.

Εσωτερική Εξωφύλλου
& Οπισθοφύλλου:
2.500€
Εσωτερική: 1.500€
Οπισθόφυλλο: 3.500€

Τοποθέτηση stand σε προεπιλεγμένο σημείο του εκθεσιακού χώρου:

Stand

•

Α΄ Θέση (4Χ2): Νο11, Νο13

•

Α΄ Θέση (3Χ2): Νο1, Νο2, Νο12

•

Β΄ Θέση (3Χ2): Νο5, Νο6, Νο7, Νο8, Νο14, Νο15, Νο16, Νο17, Νο18, Νο19, Νο21, Νο22, Νο23,
Νο24, Νο25, Νο26, Νο27, Νο28, Νο29, Νο30

•

Γ΄ Θέση (3Χ2): Νο9, Νο10, No20

•

Γ΄ Θέση (2Χ2): Νο3, Νο4, No31

Banner

Προβολή της χορηγού εταιρείας με τοποθέτηση banner 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.

Α΄ Θέση (4Χ2): 12.000€
Α΄ Θέση (3Χ2): 10.000€
Β΄ Θέση (3Χ2): 6.500€
Γ΄ Θέση (3Χ2): 4.000€
Γ΄ Θέση (2Χ2): 4.000€

2.000€
3.500€ / Αίθουσα

ΕΙΔΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΟΣΤΟΣ

Internet Corner

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

2.000€

Διαφημιστικά Έντυπα

Δυνατότητα τοποθέτησης διαφημιστικού υλικού της χορηγού εταιρείας.

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 λογότυπου της εταιρείας στο
περιβάλλον της εφαρμογής.

2.000€

Προβολή διαφημιστικού
spot σε οθόνη plasma

Προβολή spot σε οθόνη plasma στον εκθεσιακό χώρο.

2.500€

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
Εργαλεία – Conference tools
χρήση smartphones και tablet τόσο από την αίθουσα όσο και απομακρυσμένα μέσω web και
παρακολουθώντας μέσω livemedia.
Περιλαμβάνει τη ζωντανή μετάδοση του συνεδρίου και την αποθήκευση των video του συνεδρίου στο
Livemedia. Προβολή της χορηγού εταιρείας με διαφημιστικά banner, τα οποία θα εμφανίζονται κατά τη
Υπηρεσίες Livemedia
διάρκεια της μετάδοσης του συνεδρίου (live & on demand) και σχετικά links θα οδηγούν στον επίσημο
διαδικτυακό κόμβο του χορηγού.
Διαλείμματα Καφέ

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

1.500€

9.000€
1.500€ / coffee
break

ΕΙΔΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΟΣΤΟΣ

Χορηγία Γεύματος

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

Cocktail Υποδοχής

Το cocktail Υποδοχής θα πραγματοποιηθεί την πρώτη ημέρα του συνεδρίου, μετά την Τελετή Έναρξης. Το
λογότυπο της χορηγού εταιρείας αναφέρεται στο χώρο του cocktail.

5.000€

Χορηγία Δείπνου Προέδρου

Το δείπνο καθορίζεται από το γραφείο οργάνωσης. Το λογότυπο της χορηγού εταιρείας αναφέρεται στο
χώρο του δείπνου.

5.000€

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 Θεσσαλονίκης,
διευθύνσεις και τηλέφωνα ξενοδοχείων, taxi, πρόγραμμα λεωφορείων κτλ. Η χορηγός εταιρία θα
προβάλει το λογότυπό της στην οθόνη

2.500€

*Οι τιμές θα επιβαρυνθούν με ΦΠΑ

4.000€ / γεύμα

ΕΓΓΡΑΦΗ
Η συμμετοχή στο Συνέδριο ορίστηκε ως εξής:
Ειδικότητα

Μέλη ΕΝΘΕ

Μη μέλη ΕΝΘΕ

Εγγραφές Ειδικών Ιατρών

170

200

Εγγραφές Ειδικευόμενων Ιατρών

100

130

Νοσηλευτές

ΔΩΡΕΑΝ

ΔΩΡΕΑΝ

Φοιτητές

ΔΩΡΕΑΝ

ΔΩΡΕΑΝ

Αγορά κωδικού Livemedia
Ειδικών Ιατρών

170

200

Αγορά κωδικού Livemedia
Ειδικευόμενων Ιατρών

100

130

*Οι τιμές θα επιβαρυνθούν με ΦΠΑ

ΔΙΑΜΟΝΗ
Κόστος διαμονής / διανυκτέρευση στα παρακάτω προτεινόμενα ξενοδοχεία βάσει διαθεσιμότητας:
Διαμονή

The Met Hotel, Porto Palace, Grand Palace, Capsis Hotel
*Το κόστος συμπεριλαμβάνει πρωινό και τους νόμιμους φόρους. Ο φόρος διαμονής δεν περιλαμβάνεται.

150€

ΠΑΚΕΤΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
Κόστος διαμονής / διανυκτέρευση στα παρακάτω προτεινόμενα ξενοδοχεία βάσει διαθεσιμότητας:

Διαμονή

The Met Hotel, Porto Palace, Grand Palace, Capsis Hotel
*Το κόστος συμπεριλαμβάνει πρωινό και τους νόμιμους φόρους. Ο φόρος διαμονής δεν περιλαμβάνεται.

Διατροφή

Κάλυψη γευμάτων / ημέρα

Πακέτο Φιλοξενίας

Περιλαμβάνει Διαμονή & Διατροφή / ημέρα

*Μπορείτε να επιλέξετε μόνο διαμονή. Το πακέτο φιλοξενίας δεν είναι υποχρεωτικό.

150€
70€
220€

ΚΑΤΟΨΗ – The Met
Ισόγειο

ΚΑΤΟΨΗ – The Met
-1 όροφος

