ΟΡΓΑΝΩΣΗ:
Ιατρική Εταιρεία
Ιωαννίνων
ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ:
Α΄ Παθολογική
Κλινική ΠΓΝΙ
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Ξενοδοχείο

Live

Du Lac IΩΑΝΝΙΝΑ
Δυνατότητα συµµετοχής ONSITE
και ONLINE µέσω διαδικτύου.

• Κλινική εικόνα
• Διαφορική διάγνωση
• Εργαστηριακή επιβεβαίωση
• Θεραπευτικές παρεµβάσεις

www.med-ioannina.gr
Πολυσυστηµατική Πολυδιάστατη Πολυπαραγοντική Προσέγγιση

ΕΝΤΥΠΟ ΧΟΡΗΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ:
Ιατρική Εταιρεία
Ιωαννίνων
ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ:
Α΄ Παθολογική
Κλινική ΠΓΝΙ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
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Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Γενικός Γραµµατέας
Ταµίας
Ειδ. Γραµµατέας
Μέλη:

Χαράλαµπος Μηλιώνης
Γεώργιος Καλαµπόκης
Ιωάννης Γουδέβενος
Πέτρος Τζίµας
Παναγιώτης Κοραντζόπουλος
Αικατερίνη Παντελή
Θωµάς Τζίµας

ΠΑΚΕΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Yβριδική Συµµετοχή
A' ΧΟΡΗΓΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ
6.500 €
Δορυφορική διάλεξη (30')
Διαφηµιστική καταχώρηση/Προβολή λογοτύπου/Τοποθέτηση banner
Β' ΧΟΡΗΓΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ
4.000 €
Διαφηµιστική καταχώρηση/Προβολή λογοτύπου/Τοποθέτηση banner
Μεµονωµένες Χορηγίες (σελ. 7)

Παρακαλούµε σηµειώστε ότι οι τιµές δεν περιλαµβάνουν 24% ΦΠΑ

Αποκλειστικά Διαδικτυακή Συµµετοχή
A' ΧΟΡΗΓΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ
Δορυφορική διάλεξη (30')
Διαφηµιστική καταχώρηση/Προβολή λογοτύπου

6.500 €

Β' ΧΟΡΗΓΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ
Διαφηµιστική καταχώρηση/Προβολή λογοτύπου

4.000 €

Μεµονωµένες Χορηγίες (σελ. 11)

Παρακαλούµε σηµειώστε ότι οι τιµές δεν περιλαµβάνουν 24% ΦΠΑ
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Α' ΧΟΡΗΓΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ

Yβριδική Συµµετοχή
A' ΧΟΡΗΓΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ 6.500 €
Δορυφορική διάλεξη (30')
• Δυνατότητα για οργάνωση δορυφορικής διάλεξης 30'.
•Θα τηρηθεί απόλυτη σειρά προτεραιότητας στις αιτήσεις για την επιλογή ηµέρας και ώρας σύµφωνα
µε το προκαταρκτικό πρόγραµµα. Το ύψος χορηγίας θα λαµβάνεται επίσης υπόψη. Η τελική διευθέτηση θα ορισθεί από την οργανωτική επιτροπή σύµφωνα µε το τελικό πρόγραµµα και την
θεµατολογία/ ηµέρα/ συνεδρία.
•Η εταιρεία χορηγός πρέπει να στείλει γραπτώς στο οργανωτικό - συντονιστικό γραφείο το αργότερο
έως και τις 30 Ιουνίου 2021 τις προτάσεις της (θέµα δορυφορικής διάλεξης, πιθανοί προσκεληµένοι
οµιλητές/πρόεδροι) προκειµένου να ληφθεί υπόψη από την οργανωτική επιτροπή και το ΔΣ.
•Αναφορά του λογοτύπου της εταιρείας στην αναφορά της διάλεξης εντός του επιστηµονικού
προγράµµατος (σε ειδική σελίδα µε το πρόγραµµα των δορυφορικών).
•Αναφορά του λογοτύπου της εταιρείας ως στις ευχαριστίες στο έντυπο του Τελικού Προγράµµατος
και σε banner που θα αναρτηθεί στον χώρο του Συνεδρίου. Το πρόγραµµα θα διατεθεί ηλεκτρονικά.
•Δυνατότητα χρήσης του λογοτύπου του συνεδρίου µε αποστολή προσκλήσεων για τη δορυφορική
διάλεξη (την επιµέλεια των οποίων αναλαµβάνει η χορηγός εταιρεία).
•Προβολή video spot της εταιρείας έως και 45'' διάρκεια πριν την έναρξη της δορυφορικής διάλεξης.
Φιλοξενία του video spot της εταιρείας στο κανάλι αναµετάδοσης σε ειδική
ενότητα αφιερωµένη στους χορηγούς.

Διαφηµιστική καταχώρηση (προϊοντική)
•Διαδικτυακή Προβολή του λογοτύπου της εταιρείας σε ειδικό σηµείο στο κανάλι σύνδεσης κατά την
παρακολούθηση σε απευθείας µετάδοση (live streaming) αλλά και κατ' απαίτηση (on demand) µε
απεριόριστο αριθµό εγγεγραµµένων χρηστών που µπορούν να παρακολουθήσουν διαλέξεις σε
απευθείας σύνδεση (live streaming).
•Ολοσέλιδη διαφηµιστική καταχώριση στο τελικό επιστηµονικό πρόγραµµα που θα είναι διαθέσιµο
ηλεκτρονικά. Η διαφηµιστική καταχώρηση θα αναρτηθεί και στο κανάλι αναµετάδοσης σε ειδική
ενότητα αφιερωµένη στους χορηγούς.
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Υβριδική Συµµετοχή

Προβολή λογοτύπου
•Προβολή του λογοτύπου της εταιρείας στον σύνδεσµο παραλαβής πιστοποιητικού παρακολούθησης.
•Προβολή του λογοτύπου της εταιρείας στο ενηµερωτικό διαφηµιστικό υλικό (newsletter).
•Προβολή του λογοτύπου της εταιρείας στο σύνδεσµο για παρακολούθηση σε δεύτερο χρόνο καθώς
και στο ενηµερωτικό διαφηµιστικό υλικό (news- letter) report που θα γνωστοποιηθεί µετά το πέρας
και θα επιτρέπει τη παρακολούθηση σε δεύτερο χρόνο για όσους έχουν κάνει εγγραφή.
•Προβολή του λογοτύπου της εταιρείας σε οθόνη 55' εντός της συνεδριακής αίθουσας (αφορά στις
εταιρείες χορηγούς που θα συµµετέχουν µε το πακέτο µε εναλλαγή των λογοτύπων).
•Προβολή του λογοτύπου της εταιρείας στα banner του συνεδρίου στο συνεδριακό χώρο

Τοποθέτηση Banner
•Δυνατότητα τοποθέτησης banner έξω από την αίθουσα
Σηµείωση: Οι εταιρείες που επιθυµούν να συµµετέχουν µε ενοικίαση εκθεσιακού χώρου έως και 6τµ
δύναται να έχουµε έκπτωση 50% στο κόστος που περιγράφεται στις µεµονωµένες δραστηριότητες στην
ενοικίαση εκθεσιακού χώρου.
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Β' ΧΟΡΗΓΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ

Yβριδική Συµµετοχή
Β' ΧΟΡΗΓΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ 4.000 €
Διαφηµιστική καταχώρηση (προϊοντική)
•Διαδικτυακή Προβολή του λογοτύπου της εταιρείας σε ειδικό σηµείο στο κανάλι σύνδεσης κατά
την παρακολούθηση σε απευθείας µετάδοση (live streaming) αλλά και κατ' απαίτηση (on
demand) µε απεριόριστο αριθµό εγγεγραµµένων χρηστών που µπορούν να παρακολουθήσουν
διαλέξεις σε απευθείας σύνδεση (live streaming).
•Ολοσέλιδη διαφηµιστική καταχώριση στο τελικό επιστηµονικό πρόγραµµα που θα είναι διαθέσιµο ηλεκτρονικά. Η διαφηµιστική καταχώρηση θα αναρτηθεί και στο κανάλι αναµετάδοσης σε
ειδική ενότητα αφιερωµένη στους χορηγούς.
Τοποθέτηση Banner
• Δυνατότητα τοποθέτησης banner έξω από την αίθουσα
Σηµείωση: Οι εταιρείες που επιθυµούν να συµµετέχουν µε ενοικίαση εκθεσιακού χώρου έως και
6τµ δύναται να έχουµε έκπτωση 50% στο κόστος που περιγράφεται στις µεµονωµένες δραστηριότητες στην ενοικίαση εκθεσιακού χώρου.

Προβολή λογοτύπου
•Προβολή του λογοτύπου της εταιρείας στον σύνδεσµο παραλαβής πιστοποιητικού παρακολούθησης.
•Προβολή του λογοτύπου της εταιρείας στο ενηµερωτικό διαφηµιστικό υλικό (newsletter).
•Προβολή του λογοτύπου της εταιρείας στο σύνδεσµο για παρακολούθηση σε δεύτερο χρόνο
καθώς και στο ενηµερωτικό διαφηµιστικό υλικό (news- letter) report που θα γνωστοποιηθεί
µετά το πέρας και θα επιτρέπει τη παρακολούθηση σε δεύτερο χρόνο για όσους έχουν κάνει
εγγραφή.
•Προβολή του λογοτύπου της εταιρείας σε οθόνη 55' εντός της συνεδριακής αίθουσας (αφορά
στις εταιρείες χορηγούς που θα συµµετέχουν µε το πακέτο µε εναλλαγή των λογοτύπων).
•Προβολή του λογοτύπου της εταιρείας στα banner του συνεδρίου στο συνεδριακό χώρο

Τοποθέτηση Banner
• Δυνατότητα τοποθέτησης banner έξω από την αίθουσα
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Σηµείωση: Οι εταιρείες που επιθυµούν να συµµετέχουν µε ενοικίαση εκθεσιακού χώρου έως
και 6τµ δύναται να έχουµε έκπτωση 50% στο κόστος που περιγράφεται στις µεµονωµένες δραστηριότητες στην ενοικίαση εκθεσιακού χώρου.

Υβριδική Συµµετοχή

Δορυφορική διάλεξη (30')
Η διάθεση των δορυφορικών θα γίνει µε σειρά προτεραιότητας στα αιτήµατα. Συγκεκριµένος αριθµός θα
διατεθεί βάσει προγράµµατος για τη φιλοξενία δορυφορικών διαλέξεων. Δυνατότητα συµµετοχής µε
Δορυφορική Διάλεξη θα διατεθεί µε προτεραιότητα µόνο στις εταιρείες που θα συµµετέχουν µε την επιλογή
του Α' Χορηγικού Πακέτου.
Το συνέδριο αναλαµβάνει την online αναµετάδοση των Δορυφορικών Διαλέξεων µετά από σύµφωνη
γνώµη των χορηγών.
Κόστος: 5.000 €

Διαφηµιστική Καταχώρηση
Το τελικό επιστηµονικό πρόγραµµα θα είναι διαθέσιµο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του συνεδρίου. Οι
διαφηµιστικές καταχωρήσεις θα φιλοξενηθούν µετά το τέλος του προγράµµατος.
Η διαφηµιστική καταχώρηση θα αναρτηθεί και στο κανάλι αναµετάδοσης σε ειδική ενότητα αφιερωµένη
στους χορηγούς.
Κόστος: 2.000 €

Τοποθέτηση banner
Δυνατότητα τοποθέτησης banner έξω από την αίθουσα
Κόστος: 2.500 €

Ενοικίαση Εκθεσιακού Χώρου (έως και 6τµ)
Στο πλαίσιο του Συνεδρίου µε φυσική παρουσία θα λειτουργεί εµπορική έκθεση σε ειδικά διαµορφωµένο
χώρο. Στον συνεδριακό χώρο η κάθε χορηγός εταιρεία µπορεί να τοποθετήσει περίπτερο διαστάσεων 2x3
µέτρα (ΒΧΠ).
Κόστος: 3.500 €

Video Spot
Προβολή Video Spot έως 30'' για προβολή στα διαλείµµατα - επιµέλεια εταιρείας χορηγού
Κόστος: 2.000 €

Προβολή λογοτύπου
Οι εταιρείες που συµµετέχουν µε µία από τις παραπάνω µεµονωµένες χορηγίες θα έχουν την προβολή του
εταιρικού λογοτύπου µε τους παρακάτω τρόπους:
• Προβολή στο newsletter ενηµερωτικό διαφηµιστικό υλικό
• Προβολή στο κανάλι σύνδεσης για τη live µετάδοση και για την παρακολούθηση σε δεύτερο χρόνο
• Προβολή στην οθόνη µετάδοσης διαδικτυακά
• Προβολή στον σύνδεσµο εγγραφής και παραλαβής πιστοποιητικού παρακολούθησης
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Α' ΧΟΡΗΓΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ

Αποκλειστικά Διαδικτυακή Συµµετοχή
A' ΧΟΡΗΓΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ 6.500 €
Δορυφορική διάλεξη (30')
• Δυνατότητα για οργάνωση δορυφορικής διάλεξης 30'.
•Θα τηρηθεί απόλυτη σειρά προτεραιότητας στις αιτήσεις για την επιλογή ηµέρας και ώρας σύµφωνα
µε το προκαταρκτικό πρόγραµµα. Το ύψος χορηγίας θα λαµβάνεται επίσης υπόψη. Η τελική διευθέτηση θα ορισθεί από την οργανωτική επιτροπή σύµφωνα µε το τελικό πρόγραµµα και την
θεµατολογία/ ηµέρα/ συνεδρία.
•Η εταιρεία χορηγός πρέπει να στείλει γραπτώς στο οργανωτικό - συντονιστικό γραφείο το αργότερο
έως και τις 30 Ιουνίου 2021 τις προτάσεις της (θέµα δορυφορικής διάλεξης, πιθανοί οµιλητές /
πρόεδροι) προκειµένου να ληφθεί υπόψη από την οργανωτική επιτροπή και το ΔΣ.
•Αναφορά του λογοτύπου της εταιρείας στην αναφορά της διάλεξης εντός του επιστηµονικού
προγράµµατος (σε ειδική σελίδα µε το πρόγραµµα των δορυφορικών).
•Αναφορά του λογοτύπου της εταιρείας ως στις ευχαριστίες στο έντυπο του Τελικού Προγράµµατος
•Δυνατότητα χρήσης του λογοτύπου του συνεδρίου µε αποστολή προσκλήσεων για τη δορυφορική
διάλεξη (την επιµέλεια των οποίων αναλαµβάνει η χορηγός εταιρεία).
•Προβολή video spot της εταιρείας έως και 45'' διάρκεια πριν την έναρξη της δορυφορικής διάλεξης.
Φιλοξενία του video spot της εταιρείας στο κανάλι αναµετάδοσης σε ειδική
ενότητα αφιερωµένη στους χορηγούς.

Διαφηµιστική καταχώρηση (προϊοντική)
•Διαδικτυακή Προβολή του λογοτύπου της εταιρείας σε ειδικό σηµείο στο κανάλι σύνδεσης κατά την
παρακολούθηση σε απευθείας µετάδοση (live streaming) αλλά και κατ' απαίτηση (on demand) µε
απεριόριστο αριθµό εγγεγραµµένων χρηστών που µπορούν να παρακολουθήσουν διαλέξεις σε
απευθείας σύνδεση (live streaming).
•Ολοσέλιδη διαφηµιστική καταχώριση στο τελικό επιστηµονικό πρόγραµµα που θα είναι διαθέσιµο
ηλεκτρονικά. Η διαφηµιστική καταχώρηση θα αναρτηθεί και στο κανάλι αναµετάδοσης σε ειδική
ενότητα αφιερωµένη στους χορηγούς.
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Αποκλειστικά Διαδικτυακή Συµµετοχή

Προβολή λογοτύπου
•Προβολή του λογοτύπου της εταιρείας στον σύνδεσµο παραλαβής πιστοποιητικού παρακολούθησης.
•Προβολή του λογοτύπου της εταιρείας στο ενηµερωτικό διαφηµιστικό υλικό (newsletter).
•Προβολή του λογοτύπου της εταιρείας στο σύνδεσµο για παρακολούθηση σε δεύτερο χρόνο καθώς
και στο ενηµερωτικό διαφηµιστικό υλικό (news- letter) report που θα γνωστοποιηθεί µετά το πέρας
και θα επιτρέπει τη παρακολούθηση σε δεύτερο χρόνο για όσους έχουν κάνει εγγραφή.
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Β' ΧΟΡΗΓΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ

Αποκλειστικά Διαδικτυακή Συµµετοχή
Β' ΧΟΡΗΓΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ 4.000 €
Διαφηµιστική καταχώρηση (προϊοντική)
•Διαδικτυακή Προβολή του λογοτύπου της εταιρείας σε ειδικό σηµείο στο κανάλι σύνδεσης κατά
την παρακολούθηση σε απευθείας µετάδοση (live streaming) αλλά και κατ' απαίτηση (on
demand) µε απεριόριστο αριθµό εγγεγραµµένων χρηστών που µπορούν να παρακολουθήσουν
διαλέξεις σε απευθείας σύνδεση (live streaming).
•Ολοσέλιδη διαφηµιστική καταχώριση στο τελικό επιστηµονικό πρόγραµµα που θα είναι διαθέσιµο ηλεκτρονικά. Η διαφηµιστική καταχώρηση θα αναρτηθεί και στο κανάλι αναµετάδοσης σε
ειδική ενότητα αφιερωµένη στους χορηγούς.

Προβολή λογοτύπου
•Προβολή του λογοτύπου της εταιρείας στον σύνδεσµο παραλαβής πιστοποιητικού παρακολούθησης.
•Προβολή του λογοτύπου της εταιρείας στο ενηµερωτικό διαφηµιστικό υλικό (newsletter).
•Προβολή του λογοτύπου της εταιρείας στο σύνδεσµο για παρακολούθηση σε δεύτερο χρόνο
καθώς και στο ενηµερωτικό διαφηµιστικό υλικό (news- letter) report που θα γνωστοποιηθεί
µετά το πέρας και θα επιτρέπει τη παρακολούθηση σε δεύτερο χρόνο για όσους έχουν κάνει
εγγραφή.
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Αποκλειστικά Διαδικτυακή Συµµετοχή

Δορυφορική διάλεξη (30')
Η διάθεση των δορυφορικών θα γίνει µε σειρά προτεραιότητας στα αιτήµατα. Συγκεκριµένος αριθµός θα
διατεθεί βάσει προγράµµατος για τη φιλοξενία δορυφορικών διαλέξεων. Δυνατότητα συµµετοχής µε
Δορυφορική Διάλεξη θα διατεθεί µε προτεραιότητα µόνο στις εταιρείες που θα συµµετέχουν µε την επιλογή
του Α' Χορηγικού Πακέτου.
Το συνέδριο αναλαµβάνει την online αναµετάδοση των Δορυφορικών Διαλέξεων µετά από σύµφωνη
γνώµη των χορηγών.
Κόστος: 5.000 €

Διαφηµιστική Καταχώρηση
Το τελικό επιστηµονικό πρόγραµµα θα είναι διαθέσιµο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του συνεδρίου. Οι
διαφηµιστικές καταχωρήσεις θα φιλοξενηθούν µετά το τέλος του προγράµµατος.
Η διαφηµιστική καταχώρηση θα αναρτηθεί και στο κανάλι αναµετάδοσης σε ειδική ενότητα αφιερωµένη
στους χορηγούς.
Κόστος: 2.000 €

Video Spot
Προβολή Video Spot έως 30'' για προβολή στα διαλείµµατα - επιµέλεια εταιρείας χορηγού
Κόστος: 2.000 €

Προβολή λογοτύπου
Οι εταιρείες που συµµετέχουν µε µία από τις παραπάνω µεµονωµένες χορηγίες θα έχουν την προβολή του
εταιρικού λογοτύπου µε τους παρακάτω τρόπους:
• Προβολή στο newsletter ενηµερωτικό διαφηµιστικό υλικό
• Προβολή στο κανάλι σύνδεσης για τη live µετάδοση και για την παρακολούθηση σε δεύτερο χρόνο
• Προβολή στην οθόνη µετάδοσης διαδικτυακά
• Προβολή στον σύνδεσµο εγγραφής και παραλαβής πιστοποιητικού παρακολούθησης
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ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πολιτική Χορηγιών
Παρακαλούνται οι εταιρείες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για οποιαδήποτε από τα ανωτέρω
χορηγικά προνόµια στο Οργανωτικό Συντονιστικό Γραφείο µέχρι 30 Ιουλίου 2021.
Σηµαντικές Σηµειώσεις:
Οι χορηγικοί διακανονισµοί θα γίνουν κατά σειρά προτεραιότητας.
Λογότυπο χορηγών: Η εταιρεία-χορηγός παραχωρεί στη ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ ΑΕ το δικαίωµα να χρησιµοποιήσει το εταιρικό της λογότυπο για εµπορικούς και προωθητικούς σκοπούς που έχουν καθορισθεί
στο συµφωνηθέν χορηγικό συµβόλαιο και σχετίζονται µε την ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ ΑΕ.
Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ ΑΕ και η εταιρεία-χορηγός συµφωνούν µεταξύ τους ότι ο καθένας από αυτούς δεν θα
αποκαλύψει εµπιστευτικές πληροφορίες σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, εταιρεία ή οργανισµό για
οποιοδήποτε θέµα που δεν σχετίζεται µε την παρούσα συµφωνία χωρίς την πρότερη συγκατάθεση
του άλλου µέρους. Αυτή η ρήτρα θα εξακολουθήσει να ισχύει µετά τη λήξη της παρούσας συµφωνίας.
Επιβεβαίωση & Συµβόλαια - Όροι Πληρωµής
Όλες οι χορηγικές δραστηριότητες επιβαρύνονται µε 24% ΦΠΑ.
Με την ανάληψη της χορηγικής δραστηριότητας θα υπογραφεί συµφωνητικό χορηγίας. Με την
ανάληψη της χορηγικής δραστηριότητας η χορηγός εταιρεία θα πρέπει να καταβάλει προκαταβολή
ύψους 50% του συνολικού κόστους χορηγίας. Η εξόφληση µπορεί να γίνει σε 45 µέρες από την
έκδοση των αντίστοιχων παραστατικών. Τα παραστατικά θα εκδοθούν και θα αποσταλούν µετά το
πέρας των εργασιών του συνεδρίου
Γενικές Αρχές Λειτουργίας του Συνεδρίου
Το συνέδριο θα πραγµατοποιηθεί µε υβριδικό τρόπο δηλαδή θα υπάρχει φυσική παρουσία προκαθορισµένου αριθµού συνέδρων στο χώρο, µε όλους του υγειονοµικούς κανόνες που περιγράφονται στο
υγειονοµικό πρωτόκολλο διοργάνωσης συνεδρίων αλλά και ταυτόχρονη µετάδοση (livestreaming).
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