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Το Τμήμα Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διοργανώνει Συνέδριο για 
θέματα της Ιατρικής Επιστήμης που άπτονται όλων των ειδικοτήτων με σπουδαίο ερευνητικό και 
επιστημονικό ενδιαφέρον.

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 13 – 14 Απριλίου 2018 στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών 
Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) Α.Π.Θ.

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

Η τιμολόγηση των χορηγιών και των τουριστικών υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί από τον PCO
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ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.)

Αμφιθέατρο ΙΙ



ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΣΤΟΣ

Διαφήμιση στο Τελικό 

Πρόγραμμα

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

εκτύπωση, δημιουργείται και σε ηλεκτρονική μορφή στο site της Ιατρικής Σχολής και του 

Medevents.

1.000€

Stand Τοποθέτηση stand σε προεπιλεγμένο σημείο του εκθεσιακού χώρου. 1.500€

Banner
Προβολή της χορηγού εταιρείας με τοποθέτηση banner

Roll Up στον εκθεσιακό χώρο
1.000€

Διαφημιστικά Έντυπα Δυνατότητα τοποθέτησης διαφημιστικού υλικού της χορηγού εταιρείας. 500€

Internet Corner
Προβολή της χορηγού εταιρείας στο χώρο που θα τοποθετηθεί το internet corner το οποίο 

θα περιλαμβάνει Η/Υ και εκτυπωτές.
1.000€

Χορηγία Γεύματος
Το γεύμα καθορίζεται από το γραφείο οργάνωσης. Το λογότυπο της χορηγού εταιρείας 

αναφέρεται στο χώρο του γεύματος.
1.000€

Ηλεκτρονικό

Πρόγραμμα

Δημιουργία ηλεκτρονικού προγράμματος με δυνατότητα πρόσβασης από κινητές συσκευές. 

Διαμόρφωση προσωπικού προγράμματος παρακολούθησης και υπολογισμός χρόνου βάσει 

προσωπικού προγράμματος. Δυνατότητα αξιολόγησης και σχολιασμού των session και των 

ομιλιών του συνεδρίου. Δυνατότητα σημειώσεων ανά ομιλία και session. Εμφάνιση 

πληροφοριών, χορηγών, νέων του συνεδρίου και ενσωμάτωση conference tools και social 

media.

1.000€



ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΣΤΟΣ

Spot σε οθόνη plasma Η χορηγός εταιρεία θα προβάλλεται σε οθόνη plasma 700€

Διαλείμματα Καφέ Το λογότυπο της χορηγού εταιρείας αναφέρεται στο χώρο του coffee break. 1.000€

Υπηρεσίες Livemedia

Περιλαμβάνει τη ζωντανή μετάδοση του συνεδρίου μέσω internet και την αποθήκευση των video του 

συνεδρίου (video on demand) στο Livemedia και στο διαδικτυακό κανάλι της εταιρείας. Προβολή της 

χορηγού εταιρείας με διαφημιστικά banner, τα οποία θα εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της μετάδοσης 

του συνεδρίου (live & on demand) και σχετικά links θα οδηγούν στον επίσημο διαδικτυακό κόμβο του 

χορηγού.

2.000€

Barcode System
Προβολή του λογοτύπου της χορηγού εταιρείας σε οθόνη plasma η οποία τοποθετείται έξω από την 

αίθουσα του συνεδρίου για την καταγραφή των ωρών παρακολούθησης των συνέδρων.
1.000€

*Οι παραπάνω τιμές θα επιβαρυνθούν με Φ.Π.Α.



*Το πακέτο φιλοξενίας δεν είναι υποχρεωτικό. Μπορείτε να επιλέξετε μόνο διαμονή. 

ΔΙΑΜΟΝΗ

Διαμονή 

Κόστος διαμονής / διανυκτέρευση στα παρακάτω προτεινόμενα ξενοδοχεία βάσει 

διαθεσιμότητας: Electra Palace, City Hotel, The Met, Porto Palace, Makedonia Palace

*Το κόστος συμπεριλαμβάνει πρωινό και όλους τους νόμιμους φόρους

150€

ΠΑΚΕΤΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

Διαμονή
Κόστος διαμονής / διανυκτέρευση στα παρακάτω προτεινόμενα ξενοδοχεία βάσει 

διαθεσιμότητας: Electra Palace, City Hotel, The Met, Porto Palace, Makedonia Palace
150€

Διατροφή Κάλυψη γευμάτων / ημέρα 70€

Κόστος πακέτου φιλοξενίας / ημέρα *

Το κόστος συμπεριλαμβάνει πρωινό και όλους τους νόμιμους φόρους
220€

ΕΓΓΡΑΦΗ

Εγγραφή συνεδρίου Η εγγραφή στο συνέδριο είναι δωρεάν. ΔΩΡΕΑΝ



ΚΑΤΟΨΗ FOYER (-1)


