
 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
ΚΟΣΤΟΣ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ   

Σε συνεννόηση με την Οργανωτική Επιτροπή  

Σε συνεννόηση με την 

Οργανωτική Επιτροπή  

COFFEE BREAK  

Κάλυψη coffee break κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων  

Από 3,5€ / άτομο /  

coffee break  

ΓΕΥΜΑ  

Κάλυψη γεύματος κατά τη διάρκεια του διαλείμματος  
Από 15€/ άτομο  

ΔΕΞΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ  

Κάλυψη δεξίωσης υποδοχής  
Από 10€/ άτομο  

ΔΕΙΠΝΟ  

Κάλυψη δείπνου  
Από 35€/ άτομο  

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΟΜΙΛΗΤΩΝ  

Έκδοση εισιτηρίων ομιλητών στις οικονομικότερες τιμές της αγοράς  

Τηλεφωνική επικοινωνία, αποστολή sms και email για τα στοιχεία της κράτησης 

και επιβεβαίωση.  

Χρέωση επικοινωνίας  

20€/ έκδοση εισιτηρίου 

Δυνατότητα έκδοσης και 

εισιτηρίων Ryanair  

ΔΙΑΜΟΝΗ ΟΜΙΛΗΤΩΝ  

Επιλογή του ξενοδοχείου σε συνεργασία με την οργανωτική επιτροπή  

Τηλεφωνική επικοινωνία, αποστολή sms και email για τα στοιχεία της κράτησης 

και επιβεβαίωση.  

Διαμονή από 110€  

Χρέωση επικοινωνίας 

20€/ κράτηση  

ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  

Καθημερινή γραμματειακή υποστήριξη για την υλοποίηση των αναγκών του 

συνεδρίου  

Διεκπεραίωση της αλληλογραφίας του συνεδρίου. Δημιουργία & αποστολή 

επιστολών με email προς τους ομιλητές και αποστολή ευχαριστήριου 

μηνύματος μετά το τέλος του συνεδρίου  

Διαχείριση υποβληθεισών εργασιών  

Επικοινωνία με τους ομιλητές για την παραλαβή της παρουσίασής τους  

Προεγγραφές συνέδρων με τη χρήση ηλεκτρονικού συνεδριακού 

προγράμματος medeventspro. Τοποθέτηση φόρμας προεγγραφών στο 

επίσημο site του συνεδρίου με σύνδεση στο συνεδριακό πρόγραμμα 

medeventspro.com  

Αποστολή της Πρότασης Χορηγίας με email και τηλεφωνική επικοινωνία 

Ανάληψη πληρωμών για λογαριασμό της Οργανωτικής επιτροπής. 

Χρηματοδότηση του συνεδρίου προσυνεδριακά. Κοπή τιμολογίων, αποστολή 

τους με courier στους χορηγούς και επικοινωνία για την εξόφλησή τους και 

διαρκής οικονομικός έλεγχος εσόδων- εξόδων  

Σύνταξη του οικονομικού απολογισμού της εκδήλωσης  

1.500€ / συνεδριακή 

ημέρα  

 



 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
ΚΟΣΤΟΣ  

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΟΦ & ΣΦΕΕ  

Δημιουργία φακέλου ΕΟΦ, κατάθεση και παρακολούθηση της έγκρισης. 

Φάκελος απολογισμού ΕΟΦ με τη λήξη του συνεδρίου.  

Διαδικασίες κατάθεσης στοιχείων στη φόρμα του ΣΦΕΕ για την έγκριση και 

παρακολούθηση των διαδικασιών  

ΕΟΦ 250€  

ΣΦΕΕ 250€  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  

Γραμματεία 4 ατόμων καθ’ όλη τη διάρκεια του συνεδρίου για τη διαχείριση των 

υπηρεσιών της γραμματείας   

Περιλαμβάνεται το κόστος των συστημάτων και του εξοπλισμού του 

συνεδριακού συστήματος medeventspro.com  

900€ / συνεδριακή  

ημέρα  

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 2,5% (1,5% Χρηματοδότηση & 1% Διαχείριση)  

Επικοινωνία με χορηγούς, διαχείριση των χορηγιών, διαχείριση τοποθέτησης των 

stands, σημάνσεις, διαγραμμίσεις, επιγραφές  

Αποστολή της πρότασης χορηγίας με email και τηλεφωνική επικοινωνία στις 

εταιρίες, φαρμακευτικές εταιρίες, οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα της 

επιστημονικής εκδήλωσης  

Ανάληψη πληρωμών για λογαριασμό της οργανωτικής επιτροπής  

Χρηματοδότηση του συνεδρίου προσυνεδριακά  

Κοπή τιμολογίων, αποστολή τους με courier στους χορηγούς και επικοινωνία 

για την εξόφλησή τους και διαρκής οικονομικός έλεγχος εσόδων- εξόδων  

Σύνταξη του οικονομικού απολογισμού της εκδήλωσης και παρουσίασή του 

στην οργανωτική επιτροπή  

2,5%  

(1,5% χρηματοδότηση  

1% διαχείριση)  

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ & ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ  

Δημιουργικό συνεδρίου   

Λογότυπο συνεδρίου  

Αφίσα  

Βεβαιώσεις  

2πτυχο πρόσκληση  

3πτυχο πρόσκληση  

16σελιδο πρόγραμμα  

 (περιλαμβάνονται όλες οι αλλαγές)  

300 €  

250 € 

70 €  

70 € 

150 €  

200 €  

400 €  

ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ  

Μέγιστη χρήση της ηλεκτρονικής επικοινωνίας και περιορισμός εντύπων στο 

ελάχιστο  

Ενδεικτικό κόστος  

20σέλιδου προ/τος  

2,2€ / τεμ.  

BANNER  

Δημιουργία banner συνεδρίου για την τοποθέτησή τους στο συνεδριακό χώρο  
180€ / banner  

 



 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
ΚΟΣΤΟΣ  

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ  

Οθόνες για τον ομιλητή & τους προέδρους, μικρόφωνα,  φωτισμός, 

υπολογιστές παρουσιάσεων, ασύρματα μικρόφωνα για το κοινό  

Από 800€ / ημέρα 

Από 400€ / ημέρα 

εφόσον υπάρχει 

εγκατάσταση ξενοδοχείου  

NEWSLETTER CAMPAIGN  

Αποστολή ενημερωτικών email (newsletter campaign) από το σύστημά μας 

αλλά και αρχείων της οργανωτικής επιτροπής για την κοινοποίηση και 

ενημέρωση της επιστημονικής εκδήλωσης  

0,01€/ email  

SMS CAMPAIGN  

Αποστολή ενημερωτικών sms (sms campaign) για την κοινοποίηση και 

ενημέρωση της επιστημονικής εκδήλωσης  

0,09€/ sms  

ΠΙΣ  

Πληρωμή Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου  
200€  

ΥΛΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΩΝ  

Μπλοκ, στυλό, κονκάρδα, πλαστική θήκη & καρτελάκι  
1,5€/ σύνεδρο  

ΤΣΑΝΤΑ  

Εφόσον είναι απαραίτητη, σε συνεργασία με την οργανωτική επιτροπή  
5€ - 10€  

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ BARCODE  

Καταγραφή παρουσιών, μέτρηση ωρών παρακολούθησης ανά σύνεδρο, ανά 

ημέρα και ανά αίθουσα   

Πληροφορίες: http://medeventspro.com/  

Δυνατότητα χρήσης poll και chat για τους συμμετέχοντες με smart phones από 

την αίθουσα και μέσω web   

Δημιουργία ηλεκτρονικού προγράμματος με δυνατότητα πρόσβασης από 

κινητές συσκευές, διαμόρφωση προσωπικού προγράμματος 

παρακολούθησης. Παράδειγμα:  

http://congress.medeventspro.com/programme/35th-cardiology.aspx    

Δυνατότητα αξιολόγησης και σχολιασμού των sessions και των ομιλιών του 

συνεδρίου  

750€/ αίθουσα/  

ημέρα  

 

INTERNET STATION  

Υπολογιστές με πρόσβαση στο Internet και σε σύνδεση με εκτυπωτή για την 

εξυπηρέτηση των συνέδρων. Ο εκτυπωτής μπορεί να εκτυπώνει και απευθείας 

από το κινητό των συνέδρων με αποστολή email των εγγράφων σε διεύθυνση 

του livemedia  

 

 

75€/ Η/Υ /  

ημέρα χρήσης  

http://medeventspro.com/
http://medeventspro.com/
http://congress.medeventspro.com/programme/35th-cardiology.aspx
http://congress.medeventspro.com/programme/35th-cardiology.aspx


 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
ΚΟΣΤΟΣ  

ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΩΝ VIDEOS ΣΤΟ WWW.LIVEMEDIA.GR  

Ζωντανή μετάδοση των εργασιών του συνεδρίου στο Internet μέσω της 

ιστοσελίδας www.livemedia.gr , με link από την επίσημη ιστοσελίδα του 

συνεδρίου  

Αποθήκευση των videos στην ιστοσελίδα www.livemedia.gr για on demand 

παρακολούθηση  

Δημιουργία και αποστολή email καμπάνιας για την προώθηση του 

οπτικοακουστικού υλικού στο web και την ενημέρωση των συνέδρων  

Πλήρης οπτικοακουστική καταγραφή των εργασιών του συνεδρίου  

Συγκέντρωση των παρουσιάσεων και της ενυπόγραφης συγκατάθεσης των 

ομιλητών για  ανάρτησή τους στο internet Πληροφορίες: 

http://www.livemedia.gr/pricelist  

1.500€/ αίθουσα/ ημέρα 

1.000€/ αίθουσα/ ημέρα 

μόνο καταγραφή  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  

Αξιολόγηση και σχολιασμός των sessions και των ομιλιών του συνεδρίου μέσω 

του ηλεκτρονικού προγράμματος  

180€ / ημέρα  

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ  

Κλασικό σύστημα ψηφοφορίας με 50 δέκτες  
900€/ ημέρα  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

Σουίτα διαδικτυακών εφαρμογών συνεδρίου και ηλεκτρονικού προγράμματος. 

Δημιουργία ηλεκτρονικού προγράμματος με δυνατότητα πρόσβασης από 

κινητές συσκευές iPhone, Android, διαμόρφωση προσωπικού προγράμματος 

παρακολούθησης. Παράδειγμα:  

http://congress.medeventspro.com/programme/35th-cardiology.aspx    

500€/συνεδριακή ημέρα  

ΣΥΣΤΗΜΑ E-CHAT  

Σύστημα e-chat, στο οποίο μπορούν να συμμετάσχουν με χρήση smart 

phones και tablet τόσο από την αίθουσα όσο και απομακρυσμένα μέσω web 

και παρακολουθώντας μέσω livemedia. Το προεδρείο παρακολουθεί τις 

ερωτήσεις από την οθόνη του προεδρείου και έχει τη δυνατότητα συζήτησης 

με το κοινό  

200€ / ημέρα  

ΣΥΣΤΗΜΑ POLL  

Σύστημα poll (σύστημα ψηφοφορίας), στο οποίο μπορούν να συμμετάσχουν 

με χρήση smart phones και tablet τόσο από την αίθουσα όσο και 

απομακρυσμένα μέσω web και παρακολουθώντας μέσω livemedia  

200€ / ημέρα  

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ  

Δημιουργία και αποστολή Δ.Τ. σε ιατρικά sites, εφημερίδες, ραδιοφωνικούς 

σταθμούς και δημοσιογραφική κάλυψη και συνεντεύξεις κατά τη διάρκεια του 

συνεδρίου από έμπειρο δημοσιογράφο της ομάδας του Livemedia  

650€/ ημέρα  

*Οι τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ  

http://www.livemedia.gr/
http://www.livemedia.gr/
http://www.livemedia.gr/pricelist
http://www.livemedia.gr/pricelist
http://congress.medeventspro.com/programme/35th-cardiology.aspx
http://congress.medeventspro.com/programme/35th-cardiology.aspx

