ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Οργανωτικό Συντονιστικό Γραφείο/
Γραμματεία Συνεδρίου:

Conferre SA
“The Art of Bringing People
Together”,
Stavrou Niarchou Avenue,
GR 451 10, Ioannina, Greece,
Tel.:(+30) 26510 68610,
Fax:(+30) 26510 68611,
E-mail: info@conferre.gr,
website: http://www.conferre.gr

Γενικές Πληροφορίες
Χρόνος διεξαγωγής:
Οι εργασίες θα ξεκινήσουν την Παρασκευή, 2 Σεπτεμβρίου 2022
και θα ολοκληρωθούν την Κυριακή, 4 Σεπτεμβρίου 2022.
Τόπος Διεξαγωγής:
Κτίριο Τμήματος Ιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,
Βιόπολη, Λάρισα
Ιστοσελίδα Συνεδρίου:
www.hippocrates-uth.gr

ΧΟΡΗΓΙΚΑ
ΠΑΚΕΤΑ
ΓΙΑ ΥΒΡΙΔΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Για την επιλογή των χορηγικών δραστηριοτήτων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας και
θα συνυπολογισθεί το συνολικό ύψος της κάθε χορηγίας (ανά εταιρεία).
Παρακαλούμε σημειώστε ότι οι τιμές δεν περιλαμβάνουν 24% ΦΠΑ

1ο Ιπποκράτειο Ιατρικό Συνέδριο – ΥΒΡΙΔΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΧΟΡΗΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΟΣΤΟΣ

ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ - Τοποθέτηση Banner

Σε ειδικό σημείο θα διατεθεί χώρος για τοποθέτηση banner για τις εταιρείες χορηγούς.
Η κάθε χορηγός εταιρεία μπορεί να τοποθετήσει banner διαστάσεων έως 1,50 Χ 2,0.
Δεν θα διατεθεί τοπογραφικό για επιλογή θέσης.

1.500 €

Καταχώριση στο Τελικό Πρόγραμμα

Διαφημιστικός χώρος διατίθεται στο Τελικό Πρόγραμμα. Το Πρόγραμμα δημιουργείται σε ηλεκτρονική
μορφή, η οποία παρουσιάζεται στην επίσημη ιστοσελίδα του συνεδρίου και στο κανάλι ζωντανής
αναμετάδοσης

1.000 €

Ένθετα Διαφημιστικά Έντυπα

Οι εταιρείες μπορούν να τοποθετήσουν διαφημιστικά έντυπα (150 τεμάχια) στις τσάντες του συνεδρίου,
οι οποίες θα διανεμηθούν σε όλους τους συμμετέχοντες κατά την εγγραφή τους.
Τα έντυπα δεν πρέπει να ξεπερνούν το μέγεθος σελίδας Α4 και πρέπει να παραδοθούν σε χώρο που θα
υποδείξει η Γραμματεία.
Σημείωση: Η χορηγία αφορά 1 ένθετο

LIVE Webcasting and on Demand

Τα λογότυπα των εταιρειών που θα επιλέξουν την προβολή τους με αυτή τη χορηγία θα εμφανίζονται
εναλλάξ σε ειδικό παράθυρο προβολής της διαδικτυακής αναμετάδοσης.
Τα λογότυπα των εταιρειών θα εμφανίζονται στο frame προβολής της ζωντανής αναμετάδοσης (με
αλφαβητική σειρά).

2.000 €

Διαφημιστικό Spot 30''

Προβολή κατά την ζωντανή διαδικτυακή αναμετάδοση (έως 3 προβολές)

2.000 €

Χορηγία διαλείμματος καφέ

Εταιρικό λογότυπο θα προβάλλεται με ειδική σήμανση στο χώρο κατά τη διάρκεια του διαλείμματος
καφέ.
Σημείωση: Η χορηγία αφορά 1 διάλειμμα καφέ

800 €

800 €

ΧΟΡΗΓΙΚΑ
ΠΑΚΕΤΑ
ΓΙΑ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ
ΠΑΡΟΥΣΙΑ

Για την επιλογή των χορηγικών δραστηριοτήτων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας και
θα συνυπολογισθεί το συνολικό ύψος της κάθε χορηγίας (ανά εταιρεία).
Παρακαλούμε σημειώστε ότι οι τιμές δεν περιλαμβάνουν 24% ΦΠΑ

1ο Ιπποκράτειο Ιατρικό Συνέδριο – ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
ΧΟΡΗΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΟΣΤΟΣ

Καταχώριση στο Τελικό Πρόγραμμα

Διαφημιστικός χώρος διατίθεται στο Τελικό Πρόγραμμα. Το Πρόγραμμα δημιουργείται σε ηλεκτρονική
μορφή, η οποία παρουσιάζεται στην επίσημη ιστοσελίδα του συνεδρίου και στο κανάλι ζωντανής
αναμετάδοσης

1.000 €

LIVE Webcasting and on Demand

Τα λογότυπα των εταιρειών που θα επιλέξουν την προβολή τους με αυτή τη χορηγία θα εμφανίζονται
εναλλάξ σε ειδικό παράθυρο προβολής της διαδικτυακής αναμετάδοσης.
Τα λογότυπα των εταιρειών θα εμφανίζονται στο frame προβολής της ζωντανής αναμετάδοσης (με
αλφαβητική σειρά).

2.000 €

Διαφημιστικό Spot 30''

Προβολή κατά την ζωντανή διαδικτυακή αναμετάδοση (έως 3 προβολές)

2.000 €

