
7o ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΑΚΑΘΕΤΗΡΙΑΚΗΣ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΡΔΙΑΚΩΝ 

ΒΑΛΒΙΔΟΠΑΘΕΙΩΝ

18/5/2018 - 19/5/2018
HILTON | ΑΘΗΝΑ 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ



Πραγματοποιείται και φέτος το 7ο Συνέδριο Διακαθετηριακής Θεραπείας Καρδιακών Βαλβιδοπαθειών. 

Το Συνέδριο διοργανώνεται από το Διαγνωστικόν και Θεραπευτικόν Κέντρον Αθηνών Υγεία Α.Ε. και θα 

πραγματοποιηθεί στις 18 & 19 Μαΐου 2018  στο ξενοδοχείο Hilton στην Αθήνα.

Σας προσκαλούμε, να συνεισφέρετε κι εσείς στην επιτυχία της επιστημονικής εκδήλωσης μέσω των χορηγιών, 
όπως παρουσιάζονται στις επόμενες σελίδες.

Η τιμολόγηση των χορηγιών και των τουριστικών υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί από τον PCO.

INVENTICS Α.Ε.
Αριθμός Αδείας ΕΟΤ: 0933Ε60000074600
Οργάνωση Συνεδρίων
9ο χλμ Θεσσαλονίκης – Θέρμης Τ.Θ. 60714, Τ.Κ. 570 01 Θέρμη
Τηλ: 2310 474400, 2310 801455 - Fax: 2310 801454
E-mail: info@medevents.gr

mailto:info@medevents.gr


Περισσότερες φωτογραφίες και video 
από το 6ο Συνέδριο Διακαθετηριακής 
Θεραπείας Καρδιακών 
Βαλβιδοπαθειών στο: 
https://www.livemedia.gr/6thv

https://www.livemedia.gr/6thv


ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΣΤΟΣ

Sponsorship διάλεξης
Οι διαλέξεις πραγματοποιούνται όλες τις ημέρες, τις μεσημβρινές και βραδινές ώρες 

του προγράμματος του συνεδρίου.
2.000€

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 συνεδρίου, στο ΥΓΕΙΑ, στο Μedevents.gr και στο Livemedia.

2.000€

Banner Προβολή της χορηγού εταιρείας με τοποθέτηση banner 2.000€

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. 

2.000€

Προβολή διαφημιστικού spot 

σε οθόνη plasma
Η χορηγός εταιρεία θα προβάλλεται σε οθόνη plasma 2.000€

Διαφημιστικά Έντυπα Δυνατότητα τοποθέτησης διαφημιστικού υλικού της χορηγού εταιρείας. 1.500€

Διαλείμματα Καφέ Το λογότυπο της χορηγού εταιρείας αναφέρεται στο χώρο του coffee break. 1.500€



ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΣΤΟΣ

Internet Corner
Προβολή της χορηγού εταιρείας στο χώρο που θα τοποθετηθεί το internet 

corner το οποίο θα περιλαμβάνει Η/Υ και εκτυπωτές.
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€

Υπηρεσίες Livemedia

Περιλαμβάνει τη ζωντανή μετάδοση του συνεδρίου μέσω internet και την 

αποθήκευση των video του συνεδρίου (video on demand) 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.

2.000€

Χορηγία Γεύματος Το λογότυπο της χορηγού εταιρείας αναφέρεται στο χώρο του γεύματος. 2.000€

Χορηγία Δείπνου Το λογότυπο της χορηγού εταιρείας αναφέρεται στο χώρο του δείπνου. 2.000€

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.

1.500€



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

ΔΙΑΜΟΝΗ

Διαμονή

Κόστος διαμονής / διανυκτέρευση στα παρακάτω προτεινόμενα ξενοδοχεία βάσει διαθεσιμότητας: 

Athens Hilton, Crowne Plaza, Golden Age

Το κόστος συμπεριλαμβάνει πρωινό και όλους τους νόμιμους φόρους.

150€

ΠΑΚΕΤΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

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

Athens Hilton, Crowne Plaza, Golden Age
150€

Διατροφή Κάλυψη γευμάτων / ημέρα 70€

Κόστος πακέτου φιλοξενίας ανα ημέρα Το κόστος περιλαμβάνει όλους τους νόμιμους φόρους 220€

ΕΓΓΡΑΦΗ

Εγγραφή συνεδρίου Η εγγραφή στο συνέδριο είναι δωρεάν. ΔΩΡΕΑΝ



Κάτοψη: Φουαγιέ αίθουσας Εσπερίδες


