
 

Θεσσαλονίκη 15 ∆εκεµβρίου 2014 
 
 

Κυρίες και κύριοι, 

Η Καρδιολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος, διοργανώνει το 14ο 

Βορειοελλαδικό Καρδιολογικό Συνέδριο της Καρδιολογικής Εταιρείας 

Βορείου Ελλάδος, στις 28-30 Μαΐου 2015 στο συνεδριακό κέντρο του 

ξενοδοχείου Hyatt Regency στη Θεσσαλονίκη. 

Αυτή η κορυφαία ετήσια εκδήλωση της ΚΕΒΕ, που απευθύνεται στους 

ιατρούς καρδιολόγους, παθολόγους, καρδιοχειρούργους και γενικούς 

ιατρούς, περιλαµβάνει στρογγυλά τραπέζια και διαλέξεις από διακεκριµένους 

Έλληνες και ξένους επιστήµονες, όπως επίσης και προφορικές και 

αναρτηµένες ανακοινώσεις, µε όλες τις τελευταίες εξελίξεις και καινούργιες 

γνώσεις. ∆ικαιολογηµένα λοιπόν, κάθε χρόνο προσελκύει πολλούς ειδικούς 

αλλά και ειδικευόµενους ιατρούς όλων των παραπάνω ειδικοτήτων. 

Σας προσκαλούµε, λοιπόν, να συνεισφέρετε κι εσείς στην επιτυχία του 14ου 

Βορειοελλαδικού Καρδιολογικού Συνεδρίου, µέσω των χορηγιών, όπως 

παρουσιάζονται στις επόµενες σελίδες. 

 

Με εκτίµηση, 

 
Παράσχος Γκελερής 
Οµότιµος Καθηγητής Καρδιολογίας ΑΠΘ 
Πρόεδρος ΚΕΒΕ 

  

ΓΓρρααµµµµααττεείίαα  ––  ΟΟρργγάάννωωσσηη  ––  ΠΠλληηρροοφφοορρίίεεςς    

IINNVVEENNTTIICCSS  SSAA  
ΑΑρριιθθµµόόςς  ΑΑδδεείίααςς  ΕΕΟΟΤΤ::  0099..3333..ΕΕ..6600..0000..0011008877..0000    
ΤΤεχνόπολη, Κτίριο THERMI II 
9o χλµ. Θεσσαλονίκης - Θέρµης 
Τ.Θ. 60714, 57001 Θέρµη 
Τηλ: 2310 474.400 - Fax: 2310 801.454 
email: info@medevents.gr 
* Για τη συµµετοχή σας στο συνέδριο µε χορηγία, µπορείτε να επικοινωνείτε 
µε το γραφείο οργάνωσης µέσω email ή τηλεφωνικά. 
 
 *Όλες οι παρακάτω τιµές επιβαρύνονται µε ΦΠΑ 23% 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Π.  ΓΚΕΛΕΡΗΣ 
 
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Γ.  ΜΠΟΜΠΟΤΗΣ 
 
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
Ι. ΚΑΝΟΝΙ∆ΗΣ 
 
ΕΙ∆.  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
Ι.  ΖΑΡΙΦΗΣ 
 
ΤΑΜΙΑΣ 
Ν. ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ 
 
ΜΕΛΗ 
∆. ΚΕΤΙΚΟΓΛΟΥ 
Α. - ∆. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΙ∆ΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΣΤΟΣ 

Εγγραφή συνέδρου Περιλαµβάνει την εγγραφή του ειδικού ιατρού. 150€ 

∆ορυφορικό 
Συµπόσιο 

Αφορά το δορυφορικό συµπόσιο της χορηγού εταιρίας. 

Τα συµπόσια πραγµατοποιούνται τις βραδινές ώρες του 
προγράµµατος του συνεδρίου. 

8.000€  

∆ορυφορική ∆ιάλεξη 
Αφορά τη δορυφορική διάλεξη της χορηγού εταιρίας για 

την ηµέρα που θα επιλεγεί. Σε συνεννόηση µε τον 
πρόεδρο του συνεδρίου. 

5.000€ 

Τελετής Έναρξης 
Πραγµατοποιείται στην Πέµπτη 28 Μαΐου 2014. 

Συµπεριλαµβάνεται το κόστος του µενού του γεύµατος, το 
οποίο καθορίζεται από το γραφείο οργάνωσης. 

3.000€ 

Μεσηµεριανό Γεύµα  

Τα γεύµατα θα πραγµατοποιηθούν στο συνεδριακό χώρο. 

Θα συµµετάσχουν όλοι οι  σύνεδροι. Το όνοµα του 
χορηγού θα προβληθεί στο χώρο διεξαγωγής των 
γευµάτων. 

  3.000€ 

∆ιαλείµµατα Καφέ 

Καφές, αναψυκτικά και βουτήµατα θα προσφέρονται 
στους συνέδρους, σε ειδικό χώρο του  συνεδριακού 

κέντρου. Το όνοµα του χορηγού θα προβληθεί στο χώρο 
διεξαγωγής των διαλειµµάτων καφέ. 

1.500€ 

Stand 
Τοποθέτηση stand σε προεπιλεγµένο σηµείο του 

εκθεσιακού χώρου για την προώθηση των εταιρικών 
προϊόντων. 

Α΄ Θέση: 8.000€ 

Β΄ Θέση: 4.000 

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. 

2.500€ 

∆ιαφηµιστικές 
καταχωρήσεις 

∆ιαφηµιστικός χώρος διατίθεται στο Τελικό Πρόγραµµα. Το 
Πρόγραµµα, πέρα από την εκτύπωση, δηµιουργείται και 
σε ηλεκτρονική µορφή, η οποία παρουσιάζεται στο site 
του Μedevents.gr και στο kebe.gr.  

Οι διαστάσεις της καταχώρησης είναι: 17Χ24 και το 
αρχείο θα πρέπει να αποστέλλεται ηλεκτρονικά σε CMYK 
300dpi υψηλής ανάλυσης και outline τα γράµµατα.  

Εσωτερική: 2.000€ 

Εσωτ. Εξωφύλλου: 2.500€ 

Εσωτ. Οπισθοφύλλου: 2.500€ 

Οπισθόφυλλο: 3.000€ 

∆ιαφηµιστικό Spot σε 
οθόνη plasma 

Ο χορηγός θα έχει τη δυνατότητα να τοποθετήσει spot σε 

οθόνη plasma σε προεπιλεγµένο σηµείο του εκθεσιακού 
χώρου. 

2.000€ 

∆ιαφηµιστικά Έντυπα 
∆υνατότητα τοποθέτησης διαφηµιστικού υλικού της 
χορηγού εταιρίας.  

1.000€ 

Υπηρεσίες Livemedia 

Περιλαµβάνει τη ζωντανή µετάδοση του συνεδρίου, την 

αποθήκευση των video στο διαδικτυακό κανάλι της ΚΕΒΕ. 
Απευθείας µετάδοση του συνεδρίου στο internet και 

αποθήκευση των video του συνεδρίου στο κανάλι της 
ΚΕΒΕ. Προβολή της χορηγού εταιρίας µε διαφηµιστικά 
banner τα οποία θα εµφανίζονται κατά τη διάρκεια της 
µετάδοσης του συνεδρίου και σχετικά links θα οδηγούν 
στον επίσηµο διαδικτυακό τόπο του χορηγού. 

4.500€ 

Αγορά κωδικού 
livemedia: 

Αγορά κωδικού livemedia για την online παρακολούθηση 

του συνεδρίου µέσω internet, µε µέτρηση των ωρών 
παρακολούθησης, για την παραλαβή πιστοποιητικού. 

150€ 


