ΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΑ - ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ 20-22/5/16
ΕΙΔΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΟΣΤΟΣ

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

3.000€

Διάλεξη

Αφορά τη δορυφορική διάλεξη σε συνεννόηση με τον πρόεδρο του
συνεδρίου

1.500€

Γεύμα

Κάλυψη γεύματος

2.500€

Δορυφορικό
Συμπόσιο
Δορυφορική

Διαφήμιση στο
Τελικό Πρόγραμμα

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

η

4 εξωφύλλου: 3.000€
η

2 εξωφύλλου: 2.000€
η

3 εξωφύλλου: 2.000€
Εσωτερική: 1.500€

Stands

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

2.000€

Διαφημιστικά
Έντυπα

Δυνατότητα τοποθέτησης διαφημιστικού υλικού της χορηγού
εταιρίας στην τσάντα των συνέδρων

1.000€

Διαλείμματα Καφέ

Υπάρχει η δυνατότητα να καλύψει μια εταιρία την προσφορά
καφέδων μιαςή 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
internetcornerτο 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

Barcode system

Προβολή του λογοτύπου της χορηγού εταιρίας σε οθόνη plasma’ η
οποία τοποθετείται έξω από τις αίθουσες του συνεδρίου για την
καταγραφή των ορών παρακολούθησης των συνέδρων

150€

2.500€

ΕΙΔΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΟΣΤΟΣ

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€

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). Αξιολόγηση και σχολιασμός των sessions και
των ομιλιών του συνεδρίου μέσω του ηλεκτρονικού προγράμματος.
Δυνατότητα e-chat και 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. Το προεδρείο παρακολουθεί τις
ερωτήσεις από την οθόνη του προεδρείου και έχει τη δυνατότητα
συζήτησης με το κοινό

1.500€

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

