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Θεσσαλονίκη,  17/02/2015 

 

Κυρίες και κύριοι, 

Η ∆ιαβητολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος (∆ΕΒΕ) διοργανώνει 

Επιστηµονική Εκδήλωση µε θέµα: «Νευροπάθεια – ∆ιαβητικό πόδι» στις 22-

24 Μαΐου 2015 στο ξενοδοχείο The Met στη Θεσσαλονίκη. 

Σας προσκαλούµε, να συνεισφέρετε κι εσείς στην επιτυχία της εκδήλωσης 

µέσω των χορηγιών, όπως παρουσιάζονται στις επόµενες σελίδες µέσα από την 

πρόταση χορηγίας. 

 

Η εταιρεία οργάνωσης η οποία θα αναλάβει το συνέδριο είναι: 

 

INVENTICS Α.Ε. / Medevents.gr 
Αριθµός Αδείας ΕΟΤ: 09.33.Ε.60.00.01087.00 

 

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 

 

 

Με εκτίµηση 

Ο Πρόεδρος 

 

Τ. ∆ιδάγγελος 

Η Γεν. Γραµµατέας 

 

∆. Καραγιάννη 

 



 

ΕΙ∆ΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΣΤΟΣ 

∆ορυφορικό 

Συµπόσιο 

Αφορά το δορυφορικό συµπόσιο της χορηγού εταιρίας. Τα 

συµπόσια πραγµατοποιούνται όλες τις ηµέρες, τις µεσηµβρινές και 

βραδινές ώρες του προγράµµατος του συνεδρίου. 

*Οι εταιρίες αναλαµβάνουν τις αντίστοιχες δεξιώσεις που τους 

αναλογούν (ελαφρύ γεύµα ή δείπνο)  

3.000€  

∆ορυφορική  

∆ιάλεξη 

Αφορά τη δορυφορική διάλεξη σε συνεννόηση µε τον πρόεδρο του 

συνεδρίου. 

*Οι εταιρίες αναλαµβάνουν τις αντίστοιχες δεξιώσεις που τους 

αναλογούν (ελαφρύ γεύµα ή δείπνο) 

1.500€  

Γεύµα Κάλυψη γεύµατος  2.500€ 

∆ιαφήµιση στο 

Τελικό Πρόγραµµα 

∆ιαφηµιστικός χώρος διατίθεται στο Τελικό Πρόγραµµα. Το 

Πρόγραµµα, πέρα από την εκτύπωση, δηµιουργείται και σε 

ηλεκτρονική µορφή, η οποία παρουσιάζεται στο site της ∆ΕΒΕ και 

του Μedevents.gr 

4
η
 εξωφύλλου: 3.000€ 

2
η
 εξωφύλλου: 2.000€ 

3
η
 εξωφύλλου: 2.000€ 

Εσωτερική: 1.500€ 

Stands 
Τοποθέτηση stand σε προεπιλεγµένο σηµείο του εκθεσιακού χώρου 

για την προώθηση των εταιρικών προϊόντων 
2.000€ 

∆ιαφηµιστικά 

Έντυπα 

∆υνατότητα τοποθέτησης διαφηµιστικού υλικού της χορηγού 

εταιρίας στην τσάντα των συνέδρων 
1.000€ 

∆ιαλείµµατα Καφέ 
Υπάρχει η δυνατότητα να καλύψει µια εταιρία την προσφορά 

καφέδων µιας ή δύο ηµερών 
1.500€/ διάλειµµα καφέ 

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 

1.500€ 

Internet Corner 
Προβολή της χορηγού εταιρίας στο χώρο που θα τοποθετηθεί το 

internet corner το οποίο θα περιλαµβάνει 2 Η/Υ µε 1 εκτυπωτή 
1.500€ 

∆ιαφηµιστικό Spot 

σε οθόνη plasma 

Ο χορηγός θα έχει τη δυνατότητα να τοποθετήσει spot σε οθόνη 

plasma σε προεπιλεγµένο σηµείο του εκθεσιακού χώρου 
1.000€ 

Αγορά κωδικού 

livemedia: 

Αγορά κωδικού livemedia για την online παρακολούθηση του 

συνεδρίου µέσω internet, µε µέτρηση των ωρών παρακολούθησης, 

για την παραλαβή πιστοποιητικού 

150€ 

Ηλεκτρονικό 

πρόγραµµα 

∆υνατότητα προβολής του προγράµµατος στο κινητό του τηλέφωνο. 

Ο ιατρός θα µπορεί να φτιάξει το πρόγραµµά του µε βάση τα topics 

που επιθυµεί να παρακολουθήσει και να τυπώσει αντίστοιχα ή να τα 

στείλει µε email. Η προβολή του λογότυπου της εταιρίας θα γίνει 

στην περιοχή του ηλεκτρονικού προγράµµατος (medeventspro.com) 

1.500€ 



 

*Οι παραπάνω τιµές επιβαρύνονται µε Φ.Π.Α. 23% 

 

 

ΕΙ∆ΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΣΤΟΣ 

Barcode system 

Προβολή του λογοτύπου της χορηγού εταιρίας σε οθόνη 42’’ η 

οποία τοποθετείται έξω από τις αίθουσες του συνεδρίου για την 

καταγραφή των ορών παρακολούθησης των συνέδρων 

2.500€ 

Υπηρεσίες 

Livemedia 

Περιλαµβάνει τη ζωντανή µετάδοση του συνεδρίου, την αποθήκευση 

των video του συνεδρίου στο διαδικτυακό κανάλι της εταιρίας. 

Απευθείας µετάδοση του συνεδρίου στο internet και αποθήκευση 

των video του συνεδρίου στο κανάλι της εταιρίας. 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 

4.000€ 

Οθόνη 

πληροφοριών 

Οθόνη προβολής πληροφοριών θα τοποθετηθεί έξω από την 

αίθουσα του συνεδρίου. Στην οθόνη θα προβάλλονται βίντεο µέσα 

από την αίθουσα, πληροφορίες σχετικά µε την πόλη της 

Θεσσαλονίκης, διευθύνσεις και τηλέφωνα ξενοδοχείων, taxi, 

πρόγραµµα λεωφορείων κτλ. Η χορηγός εταιρία θα προβάλει το 

λογότυπό της στην οθόνη 

2.500€ 


