Θεσσαλονίκη, 2/12/2015

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πρόεδρος
Τ. Διδάγγελος

Κυρίες και κύριοι,
Η Διαβητολογική Εταιρεία Βόρειας Ελλάδας (ΔΕΒΕ) διοργανώνει το 2ο

Αντιπρόεδρος
Χ. Σαμπάνης

Σεμινάριο Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης στην Ινσουλινοθεραπεία,

Γεν. Γραμματέας
Δ. Καραγιάννη

Διαβήτη στις 12-14 Φεβρουαρίου 2016 στο ξενοδοχείο Makedonia Palace

Ταμίας
Μ. Αρχανιωτάκη

Σας προσκαλούμε, να συνεισφέρετε κι εσείς στην επιτυχία της εκδήλωσης

Μέλη
Φ. Ηλιάδης
Κ. Κώτσα
Σπ. Μπακατσέλος

πρόταση χορηγίας.

στις Αντλίες Ινσουλίνης και στη Νεότερη Τεχνολογία για τον Σακχαρώδη
στη Θεσσαλονίκη.

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

Η εταιρεία οργάνωσης η οποία θα αναλάβει το συνέδριο είναι:
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Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος

Η Γεν. Γραμματέας

Τ. Διδάγγελος

Δ. Καραγιάννη

ΕΙΔΟΣ

Δορυφορικό
Συμπόσιο

Δορυφορική

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Αφορά το δορυφορικό συμπόσιο της χορηγού εταιρίας. Τα συμπόσια
πραγματοποιούνται όλες τις ημέρες, τις μεσημβρινές και βραδινές ώρες του
προγράμματος του συνεδρίου.

Αφορά τη δορυφορική διάλεξη σε συνεννόηση με τον πρόεδρο του
συνεδρίου.
*Οι εταιρίες αναλαμβάνουν τις αντίστοιχες δεξιώσεις που τους αναλογούν
(ελαφρύ γεύμα ή δείπνο)

Γεύμα

Κάλυψη γεύματος

Τελικό Πρόγραμμα

3.000€

*Οι εταιρίες αναλαμβάνουν τις αντίστοιχες δεξιώσεις που τους αναλογούν
(ελαφρύ γεύμα ή δείπνο)

Διάλεξη

Διαφήμιση στο

ΚΟΣΤΟΣ

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

1.500€

2.500€
4η εξωφύλλου: 3.000€
2η εξωφύλλου: 2.000€
3η εξωφύλλου: 2.000€
Εσωτερική: 1.500€

Stands

Τοποθέτηση stand σε προεπιλεγμένο σημείο του εκθεσιακού χώρου για την
προώθηση των εταιρικών προϊόντων

Διαφημιστικά
Έντυπα

Δυνατότητα τοποθέτησης διαφημιστικού υλικού της χορηγού εταιρίας στην
τσάντα των συνέδρων

Διαλείμματα 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€

Διαφημιστικό 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

Δυνατότητα 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)

2.000€

800€

1.500€

ΕΙΔΟΣ

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€

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

