
2nd one-day course in Interventional Pulmonology 

“Endoscopy Lung Volume Reduction in the 
Management of Emphysema Phenotype of COPD”

με διεθνή συμμετοχή 

Σάββατο 13 Οκτωβρίου 2018
Nikopolis Hotel, Θεσσαλονίκη 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ



Αγαπητοί κ.κ.,

Μετά την επιτυχημένη διοργάνωση της περσινής ημερίδας με θέμα την Ενδοβρογχική Υπερηχογραφία, με ιδιαίτερη χαρά σας 
προσκαλώ στη 2nd One-day Course in Interventional Pulmonology με θέμα τη φορά αυτή, την Ενδοσκοπική Αντιμετώπιση του 
Σοβαρού Πνευμονικού Εμφυσήματος, που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο 13 Οκτωβρίου 2018 στο 
ξενοδοχείο Nikopolis.

Η ημερίδα αυτή αποτελεί τη συνέχεια των εξειδικευμένων ετησίων ημερίδων που διοργανώνει η Πνευμονολογική Κλινική του 
Ιατρικού Διαβαλκανικού, με γνωστικό αντικείμενο τα σύγχρονα θέματα της Επεμβατικής Πνευμονολογίας, η οποία, ως γνωστόν, 
αναπτύσσεται ταχύτατα και, ως εκ τούτου, αποτελεί ιδιαίτερη πρόκληση, όχι μόνο για τον πνευμονολόγο, αλλά και για τις ιατρικές 
ειδικότητες που εμπλέκονται άμεσα, όπως, στην περίπτωση αυτή, του παθολόγου, του χειρουργού θώρακα, του ακτινολόγου κλπ. 

Ως γνωστόν, στη χώρα μας οι στατιστικές δείχνουν ότι το 8,5% του πληθυσμού πάσχει από Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια 
(ΧΑΠ), δηλαδή περίπου 600.000 συμπολίτες μας. Από αυτούς το 1%, δηλαδή περίπου 5000 ασθενείς, πάσχει από σοβαρό 
πνευμονικό εμφύσημα, που επηρεάζει δραματικά την ποιότητα ζωής και κατ’ επέκταση την επιβίωση.  Στην ημερίδα αυτή 
αξιόλογοι Έλληνες και διεθνείς συνάδελφοι με παγκόσμια αναγνώριση, θα μας μεταδώσουν τη γνώση και την εμπειρία τους πάνω 
σε μια επαναστατική θεραπευτική τεχνική για το σοβαρό πνευμονικό εμφύσημα, πρωτόγνωρη στην πατρίδα μας, ειδικά στη 
Βόρεια Ελλάδα.  Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την δική σας παρουσία και ενεργό συμμετοχή, φιλοδοξώ να αποτελέσουν τα 
εχέγγυα για την επιτυχή επίτευξη των στόχων της ημερίδας αυτής. 

Σας ευχαριστώ πολύ. 

Σας ενημερώνω πως η εγγραφή στην Ημερίδα είναι δωρεάν.

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος 
Δρ. Ηρακλής Τιτόπουλος
Επεμβατικός Πνευμονολόγος
Διευθυντής Πνευμονολογικής Κλινικής
Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης



ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΣΤΟΣ

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

Χορηγία Γεύματος 
Το γεύμα καθορίζεται από το γραφείο οργάνωσης. Το λογότυπο της χορηγού εταιρείας 

αναφέρεται στο χώρο του γεύματος.
2.000€

Διαφημιστική καταχώρηση 

στο site Medevents

Προβολή της εταιρείας με τοποθέτηση ηλεκτρονικής διαφημιστικής καταχώρησης στο site 

του Medevents.gr
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 της χορηγού εταιρίας στο περιβάλλον της εφαρμογής. 

2.000€

Barcode System

Προβολή του λογοτύπου της χορηγού εταιρείας σε οθόνη plasma η οποία τοποθετείται 

έξω από την αίθουσα της Εκδήλωσης για την καταγραφή των ωρών παρακολούθησης των 

συνέδρων.

1.500€



ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΣΤΟΣ

Διαφημιστικό Spot σε οθόνη 

plasma 

Ο χορηγός θα έχει τη δυνατότητα να τοποθετήσει spot σε οθόνη plasma στον 

εκθεσιακό χώρο.
2.000€

Υπηρεσίες Livemedia 

Περιλαμβάνει τη ζωντανή μετάδοση της Ημερίδας μέσω internet και την 

αποθήκευση των video της Ημερίδας (video on demand) στο Livemedia. Προβολή 

της χορηγού εταιρείας με διαφημιστικά banner, τα οποία θα εμφανίζονται κατά τη 

διάρκεια της μετάδοσης της Ημερίδας (live & on demand) και σχετικά links θα 

οδηγούν στον επίσημο διαδικτυακό κόμβο του χορηγού.

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. Προβολή της χορηγού εταιρίας στο 

περιβάλλον της εφαρμογής. 

1.500€

Δορυφορική Διάλεξη
Οι δορυφορικές διαλέξεις επιλέγονται από την Οργανωτική Επιτροπή 

βάσει διαθεσιμότητας του προγράμματος.
2.000€

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

οποίο θα περιλαμβάνει Η/Υ και εκτυπωτές.
1.500€



ΕΓΓΡΑΦΗ
Εγγραφή 

ημερίδας
Η εγγραφή στην Ημερίδα είναι δωρεάν. ΔΩΡΕΑΝ

ΔΙΑΜΟΝΗ

Διαμονή
Κόστος διαμονής / διανυκτέρευση: Nikopolis Hotel 

Το κόστος συμπεριλαμβάνει πρωινό και όλους τους νόμιμους φόρους.
150€

ΠΑΚΕΤΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

Διαμονή Κόστος διαμονής / διανυκτέρευση: Nikopolis Hotel 150€

Διατροφή Κάλυψη γευμάτων / ημέρα 70€

Κόστος πακέτου φιλοξενίας. (Συμπεριλαμβάνει πρωινό και όλους τους νόμιμους φόρους)

Μπορείτε να επιλέξετε μόνο διαμονή. Το πακέτο φιλοξενίας δεν είναι υποχρεωτικό.
220€



Γενικές πληροφορίες

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

Οι τιμές των χορηγιών επιβαρύνονται με ΦΠΑ.

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, 2310 801455 - Fax: 2310 801454
E-mail: info@medevents.gr
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