
 

 

Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2015 

 

Κυρίες και κύριοι, 

Σας γνωστοποιούµε ότι το ΥΓΕΙΑ (Τµήµα ∆ιαδερµικών Βαλβίδων) θα οργανώσει 3 ήµερο συνέδριο στις 14, 

15, 16 Μαΐου 2015 µε θέµα: 4ο Συνέδριο ∆ιακαθετηριακής Θεραπείας ∆οµικών Καρδιοπαθειών και 

Προσυνεδριακό Σεµινάριο Ειδικευοµένων και Νέων Καρδιολόγων, στο Συνεδριακό Κέντρο Ν. 

ΛΟΥΡΟΣ του ΜΗΤΕΡΑ. 

Υπό την αιγίδα: 

• Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία (ΕΚΕ) 

• Οµάδα Εργασίας Αιµοδυναµικής και Επεµβατικής Καρδιολογίας, ΕΚΕ 

• Οµάδα Εργασίας Βαλβιδοπαθειών, Συγγενών Καρδιοπαθειών Ενηλίκων και Πνευµονικής Υπέρτασης, 
ΕΚΕ  

• European Association of Cardiovascular Imaging (EACVI) 

• European Society of Cardiology (EAPCI) 
 

Αναµένεται συµµετοχή γενικών και επεµβατικών καρδιολόγων, καρδιοχειρουργών, επεµβατικών 

αγγειοχειρουργών και ακτινολόγων, αναισθησιολόγων, νοσηλευτών και τεχνολόγων αιµοδυναµικών 

εργαστηρίων και άλλων επαγγελµατιών υγείας µε ενδιαφέρον στις διακαθετηριακές θεραπείες 

βαλβιδοπαθειών.   

Σας προσκαλούµε, να συνεισφέρετε κι εσείς στην επιτυχία της επιστηµονικής εκδήλωσης µέσω των 

χορηγιών, όπως παρουσιάζονται παρακάτω 

Με εκτίµηση, 

 

Κωνσταντίνος Σπάργιας 
∆ιευθυντής  Τµήµατος ∆ιαδερµικών Βαλβίδων, ΥΓΕΙΑ 
 
 
Γενικές Πληροφορίες 

Γραµµατεία – Οργάνωση – Πληροφορίες  
INVENTICS SA – Medevents 
Αρ.Αδείας ΕΟΤ: 09.33.Ε.60.00.01087.00 
Τεχνόπολη, Κτίριο THERMI II 
9o χλµ. Θεσσαλονίκης – Θέρµης, 57001 Θέρµη 
Τηλ: 2310 474.400 - Fax: 2310 801.454 
email: info@medevents.gr 

 



 

 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ 

ΕΙ∆ΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΣΤΟΣ 

Sponsorship διάλεξης 
Αφορά διάλεξη του προγράµµατος, η χορηγός εταιρία επιλέγει το θέµα 
και τον οµιλητή.   

2.500€ 

Sponsorship 
στρογγυλού τραπεζιού  

Αφορά στρογγυλό τραπέζι του προγράµµατος, η χορηγός εταιρία 
επιλέγει το θέµα και τον οµιλητή.   

4.000€ 

Μεσηµεριανό Γεύµα  
Το όνοµα του χορηγού θα αναφέρεται στο χώρο που θα 
πραγµατοποιηθεί το γεύµα.  

  2.500€  

∆είπνο  
Το όνοµα του χορηγού θα αναφέρεται στο χώρο που θα 
πραγµατοποιηθεί το δείπνο. 

2.500€  

∆ιαλείµµατα Καφέ 
Το όνοµα του χορηγού θα προβληθεί στο χώρο διεξαγωγής των 
διαλειµµάτων καφέ. 

2.000€ 

∆ιαφηµιστικές 
καταχωρήσεις 

∆ιαφηµιστικός χώρος διατίθεται στο Τελικό Πρόγραµµα. Το πρόγραµµα 
πέρα από την εκτύπωση, παρουσιάζεται στο site του συνεδρίου, στο 
ΥΓΕΙΑ, στο Μedevents.gr και στο Livemedia. 

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

Εσωτερική: 
1.500€ 

Οπισθόφυλλο: 
2.000€ 

Banner 
Τοποθέτηση banner σε σηµείο του εκθεσιακού χώρου. Το banner 
τοποθετείται και µαζεύεται από τους αντιπροσώπους της χορηγού 
εταιρίας, οι οποίοι έχουν την πλήρη ευθύνη. 

2.500€ 

∆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.  1.500€ 

Χορηγία συστήµατος 
barcode 

Σύστηµα barcode για την καταγραφή του συνολικού χρόνου 
παρακολούθησης των συνέδρων σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΟΦ. Το 
λογότυπο της χορηγού εταιρίας προβάλετε σε plasma οθόνη του 
συστήµατος barcode η οποία τοποθετείται έξω από την αίθουσα του 
συνεδρίου  

2.500€ 

Υπηρεσίες Livemedia 

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

4.500€ / ηµέρα 



 

 

 

 
 

ΠΑΚΕΤΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 

Πακέτο Φιλοξενίας: 

Περιλαµβάνεται η διαµονή και η διατροφή του συνεδρίου για 3 
ηµέρες. 

Το κόστος διαµονής είναι 140€/διανυκτέρευση και 
συµπεριλαµβάνει όλους τους νόµιµους φόρους και το πρωινό. 

Το κότσος διατροφής είναι 70€/ηµέρα συµπεριλαµβανοµένου 
του ΦΠΑ. 

630€ 

Το κόστος 
συµπεριλαµβάνει ΦΠΑ 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ 

Αγορά κωδικού 
livemedia: 

Αγορά κωδικού livemedia για την online παρακολούθηση του 
συνεδρίου µέσω internet, µε µέτρηση των ωρών 
παρακολούθησης, για την παραλαβή πιστοποιητικού 

150€ 


