
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΠΕΙΡΑΙΑ 
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» - Γ.Ν.Δ.Α. «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ» 

 
 

Θεσσαλονίκη,  13/06/2016 

Αγαπητοί κύριοι, 

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας ανακοινώσουμε ότι το καρδιολογικό τμήμα του 

ΠΓΝ Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων», προγραμμάτισε Ημερίδα με θέμα «Λήψη κλινικών 

αποφάσεων στις καρδιαγγειακές παθήσεις», την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2016 στο 

Αμφιθέατρο του ΠΓΝ Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων». 

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

όπως παρουσιάζονται στις επόμενες σελίδες.  

Η εγγραφή στο συνέδριο είναι δωρεάν. 

 

Με εκτίμηση, 
 
Αθανάσιος Κρανίδης  
Καρδιολόγος, Συντονιστής Διευθυντής, Καρδιολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Νίκαιας, Αθήνα 

 
 

Γραμματεία – Οργάνωση – Πληροφορίες  

INVENTICS SA - Medevents 
Αριθμός Αδείας ΕΟΤ: 09.33.Ε.60.00.01087.00  
Τεχνόπολη, Κτίριο THERMI II 
9o χλμ. Θεσσαλονίκης – Θέρμης, Τ.Θ. 60714, 57001 Θέρμη 
Τηλ: 2310 474.400 - Fax: 2310 801.454 
email: info@medevents.gr 

 
* Για τη συμμετοχή σας στο συνέδριο με χορηγία, μπορείτε να επικοινωνείτε με το 
γραφείο οργάνωσης μέσω email ή τηλεφωνικά. 
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ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

ΚΟΣΤΟΣ 

Δορυφορική 

Διάλεξη 

Περιλαμβάνεται η διάλεξη. Ο επικοινωνία για την προσαρμογή της διάλεξης στο 

πρόγραμμα γίνεται με τον πρόεδρο 2.000€ 

Διαφημιστικά 

Έντυπα  
Δυνατότητα διαφημιστικού υλικού της χορηγού εταιρίας. 1.000€ 

Διαλείμματα Καφέ Κάλυψη coffee break.  1.500€ 

Μεσημεριανό Γεύμα Κάλυψη γεύματος 2.500€ 

Διαφημιστικό Spot 

σε οθόνη plasma 

Ο χορηγός θα έχει τη δυνατότητα να τοποθετήσει spot σε οθόνη plasma στον 

εκθεσιακό χώρο. 
1.500€ 

Διαφημιστική 

καταχώρηση στο 

site Medevents 

Προβολή της εταιρίας με τοποθέτηση ηλεκτρονικής διαφημιστικής καταχώρησης στο 

site του συνεδρίου Medevents.gr 
2.000€ 

Barcode system 
Προβολή του λογοτύπου της χορηγού εταιρίας σε οθόνη plasma η οποία τοποθετείται 

έξω από την αίθουσα για την καταγραφή των ορών παρακολούθησης των συνέδρων.  
2.000€ 

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 

Μedevents.gr. 

2.000€ 

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. 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 

2.000€ 

Υπηρεσίες 

Livemedia 

Περιλαμβάνει τη ζωντανή μετάδοση της επιστημονικής εκδήλωσης, 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. 

2.000€ 



 
 

 

ΕΓΓΡΑΦΗ 

Η εγγραφή στην επιστημονική εκδήλωση είναι ΔΩΡΕΑΝ 

 

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΖΩΝΤΑΝΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ  

Αγορά κωδικού livemedia 

Αγορά κωδικού livemedia για την online παρακολούθηση του συνεδρίου μέσω internet, με μέτρηση των 

ωρών παρακολούθησης, για την παραλαβή πιστοποιητικού. 

100€ 

*Οι παραπάνω τιμή επιβαρύνεται με Φ.Π.Α. 

  


