
 

 
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 

 
Β΄ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ – ΜΕΘ 

 

 
Θεσσαλονίκη, 18/1/2016 

 

Κυρίες και κύριοι, 

Η Καρδιολογική Εταιρεία Βόρειας Ελλάδας (ΚΕΒΕ) διοργανώνει τις Ιπποκράτειες Ημέρες Καρδιολογίας, οι οποίες θα 

πραγματοποιηθούν 1-2 Απριλίου 2016 στο ξενοδοχείο Makedonia Palace στη Θεσσαλονίκη. 

Επιθυμούμε την ενεργή συμμετοχή σας την οποία θεωρούμε απαραίτητη για την επιτυχή έκβαση του συνεδρίου μας.  

Για το σκοπό αυτό, σας ενημερώνουμε ότι προσφέρουμε ένα ευέλικτο και συνολικό πρόγραμμα συμμετοχής στο οποίο 

δυο δράσεις μπορούν να προσφερθούν σε ευνοϊκότερη τιμή. 

Συγκεκριμένα: 

1.   Στην περίπτωση που οι εταιρίες καλύψουν την ολοκληρωμένη συμμετοχή 20 ιατρών και πάνω (πακέτο φιλοξενίας για 

2 ημέρες) και έχουν επιλέξει stand στο συνεδριακό χώρο, τότε δίνεται δώρο το 2ο stand. 

2.   Στην περίπτωση που εταιρεία επιλέξει την ενοικίαση διπλού stand, προσφέρεται μία Δορυφορική Διάλεξη διάρκειας 30΄ 

δωρεάν. 

3.   Σε περίπτωση που οι εταιρίες καλύψουν την ολοκληρωμένη συμμετοχή 20 ιατρών και πάνω (πακέτο φιλοξενίας για 2 

ημέρες), προσφέρεται μία Δορυφορική Διάλεξη διάρκειας 30΄ δωρεάν. 

Σας προσκαλούμε, να συνεισφέρετε κι εσείς στην επιτυχία του συνεδρίου μέσω των χορηγιών, όπως παρουσιάζονται 

παραπάνω και στις επόμενες σελίδες. 

 
 

Η εταιρεία οργάνωσης η οποία θα αναλάβει το συνέδριο είναι: 
INVENTICS Α.Ε. 

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 

 
Ιωάννης Κανονίδης 
Καθηγητής Καρδιολογίας ΑΠΘ 
Πρόεδρος ΚΕΒΕ 
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ΓΓιιαα  ττηη  δδιιααμμοοννήή  κκααιι  ααεερροοπποορριικκάά  εειισσιιττήήρριιαα  κκααθθώώςς  κκααιι  γγιιαα  οομμααδδιικκέέςς  κκρρααττήήσσεειιςς,,  μμπποορρεείίττεε  νναα  σσττέέλλννεεττεε  eemmaaiill  σσττοο    

rreesseerrvvaattiioonnss@@mmeeddeevveennttss..ggrr    
 

Κόστος Φιλοξενίας  

Διαμονή  
Κόστος διαμονής / διανυκτέρευση. 

Το κόστος συμπεριλαμβάνει πρωινό και όλους τους νόμιμους φόρους  
150€ 

Διατροφή Κάλυψη γευμάτων / ημέρα 70€ 

Κόστος φιλοξενίας / ημέρα 220€ 

ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΚΟΣΤΟΣ 

Δορυφορικό Συμπόσιο 
Αφορά το δορυφορικό συμπόσιο της χορηγού εταιρίας. Τα συμπόσια 
πραγματοποιούνται όλες τις ημέρες του συνεδρίου. Σε συνεννόηση με τον 
πρόεδρο του συνεδρίου. 

4.000€  

Δορυφορική Διάλεξη 
Αφορά τη δορυφορική διάλεξη της χορηγού εταιρίας για την ημέρα που θα 
επιλεγεί. Σε συνεννόηση με τον πρόεδρο του συνεδρίου. 

3.000€ 

Μεσημεριανό Γεύμα  
Τα γεύματα θα πραγματοποιηθούν στο συνεδριακό χώρο. Θα συμμετάσχουν όλοι 
οι  σύνεδροι. Το όνομα του χορηγού θα αναφέρεται στο χώρο του γεύματος 

  3.000€ 

Χορηγία Δείπνου 
Το δείπνο καθορίζεται από το γραφείο οργάνωσης. Το λογότυπο της χορηγού 
εταιρίας αναφέρεται στο χώρο του δείπνου 

4.000€ 

Διαλείμματα Καφέ 
Καφές, αναψυκτικά και βουτήματα θα προσφέρονται στους συνέδρους, σε ειδικό 
χώρο του  συνεδριακού κέντρου. Το όνομα του χορηγού θα προβληθεί στο χώρο 
διεξαγωγής των διαλειμμάτων καφέ 

1.500€ 

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

4.000€ 

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. 

2.000€ 

Διαφημιστικές 
καταχωρήσεις 

Διαφημιστικός χώρος διατίθεται στο Τελικό Πρόγραμμα. Το Πρόγραμμα, πέρα από 

την εκτύπωση, δημιουργείται και σε ηλεκτρονική μορφή, η οποία παρουσιάζεται 
στο site του Μedevents.gr και της ΚΕΒΕ 

Εσωτερική: 
1.500€ 

Οπισθόφυλλο: 
2.000€ 

Διαφημιστικό Spot σε 
οθόνη plasma 

Ο χορηγός θα έχει τη δυνατότητα να τοποθετήσει spot σε οθόνη plasma σε 
προεπιλεγμένο σημείο του εκθεσιακού χώρου 

1.500€ 

Διαφημιστικά Έντυπα Δυνατότητα τοποθέτησης διαφημιστικού υλικού της χορηγού εταιρίας 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. 

100€ 

Υπηρεσίες Livemedia 

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

4.000€ 

Internet Corner 
Προβολή της χορηγού εταιρίας στο χώρο που θα τοποθετηθεί το internet corner το 
οποίο θα περιλαμβάνει 3 Η/Υ με εκτυπωτή. 

1.500€ 

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. 

2.000€ 

Ηλεκτρονικό 
πρόγραμμα 

Προβολή 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€ 
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