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ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Διοργάνωση:
Ελληνικό Ίδρυμα
Καρδιαγγειακών
Παθήσεων
σε συνεργασία με
Καρδιολογική Κλινική,
“Τζάνειο” Γενικό
Νοσοκομείο Πειραιά

Εξελίξεις
στην

Καρδιολογία
28-29
Ιανουαρίου 2022
Divani Caravel

ΑΘΗΝΑ

Οργάνωση-Γραμματεία

Μέσα Προβολής

Μέσα Προβολής
Φυσική παρουσία
Δορυφορικά Συμπόσια - Διαλέξεις
Δορυφορικό Συμπόσιο

6.000 €

Δορυφορική Διάλεξη

4.000 €

Τελικό Πρόγραμμα - Καταχωρήσεις
Οπισθόφυλλο

2.000 €

Σαλόνι

2.000 €

(2 συνεχόμενες σελίδες)

1η Δεξιά

1.800 €

2η Εξωφύλλου

1.500 €

3η Εξωφύλλου

1.500 €

Εσωτερική Τετράχρωμη

1.300 €

Περίπτερα – Εταιρική Παρουσίαση
Περίπτερο έκθεσης

4.000 €

Banner Εταιρικό ή Προϊοντικό

3.000 €

Άλλα Μέσα Προβολής
Προβολή της εταιρίας στη γραμματεία
Η χορηγός εταιρία μπορεί να προβληθεί με οθόνη είτε στην πλάτη είτε δίπλα
στη γραμματεία

4.000 €

Προβολή της εταιρίας / προϊόντων
(Για όλες τις ημέρες - αποκλειστική χρήση)
Δυνατότητα προβολής της επωνυμίας / των προϊόντων της χορηγού
εταιρίας στην οθόνη προβολών του Συνεδρίου μέσα στην αίθουσα, τόσο
στα διαλείμματα όσο και στην έναρξη των εκδηλώσεων κάθε μέρα

Χορηγία Διαλειμμάτων Καφέ
Αντισταθμιστικό όφελος χορηγού εταιρίας: Προβολή εταιρικού λογοτύπου
στο χώρο διάθεσης του καφέ

Πανό Συνεδρίου ή Roll up
(Η κατασκευή τους επιβαρύνει το Συνέδριο)

Ντύσιμο τεχνικής γραμματείας
Barcode System
(Αναφορά χορηγού στη γραμματεία και στο πρόγραμμα)

Newsletter
Προβολή εταιρικού λογοτύπου στο newsletter του Συνεδρίου
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3.500 €

4.000 €
3.500 €
3.000 €
3.000 €

4.000 €

Κάτοψη
Εκθεσιακού Χώρου
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Μέσα Προβολής
Διαδικτυακή Αναμετάδοση
Δορυφορικά Συμπόσια - Διαλέξεις
Δορυφορικό Συμπόσιο

4.000 €

Δορυφορική Διάλεξη

3.200 €

Τελικό Πρόγραμμα - Καταχωρήσεις
Οπισθόφυλλο

2.000 €

Σαλόνι

2.000 €

(2 συνεχόμενες σελίδες)

1η Δεξιά

1.800 €

2η Εξωφύλλου

1.500 €

3η Εξωφύλλου

1.500 €

Εσωτερική Τετράχρωμη

1.300 €

Άλλα Μεσα Προβολής
Ψηφιακό “εκθεσιακό περίπτερο”
Κατασκευή αποκλειστικού ψηφιακού χώρου της χορηγού εταιρίας, στον
οποίο θα παρουσιάζονται: λογότυπο, banner, εικόνες και φωτογραφίες, video, σύντομες και αναλυτικές πληροφορίες, σύνδεσμοι προς ιστοσελίδες της
εταιρίας. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα real time διαδραστικής συζήτησης
με εκπρόσωπο της εταιρίας από τους σύνεδρους

Κάλυψη οπτικοακουστικού εξοπλισμού, τεχνικής &
ψηφιακής υποστήριξης
Προβολή λογοτύπου χορηγού εταιρίας στον κατάλογο χορηγών, με
αντίστοιχο Link της ιστοσελίδας της

Προβολή προϊόντος ή / και λογοτύπου χορηγού εταιρίας
στην οθόνη των εγγεγραμμένων Ε.Υ.

4.000 €

3.800 €

3.500 €

πριν την έναρξη των ομιλιών και κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων

Προβολή μέσω Pop-up Καταχώρισης στο ηλεκτρονικό
αρχείο του τελικού προγράμματος
Ορατή μέσω σάρωσης QR Code (badges συνέδρων) / επίσκεψης στην
ιστοσελίδα του συνεδρίου (διαθέσιμο για το σύνολο του τριημέρου).
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3.000 €

Μέσα Προβολής
Διαδικτυακή Αναμετάδοση
Προβολή του λογοτύπου της χορηγού εταιρίας στην φόρμα
εγγραφής του Συνεδρίου

3.800 €

Προβολή του λογοτύπου της χορηγού εταιρίας σε banner
της ιστοσελίδας του Συνεδρίου

4.000 €

Προβολή του λογοτύπου της χορηγού εταιρίας κατά τη
διάρκεια της ζωντανής αναμετάδοσης (live-streaming) του
Συνεδρίου

4.000 €

Barcode System
(Αναφορά χορηγού στη γραμματεία και στο πρόγραμμα)

Newsletter
Προβολή εταιρικού λογοτύπου στο newsletter του Συνεδρίου

3.000 €
4.000 €

* Μετρήσιμα αποτελέσματα
Διαθέσιμες αναφορές με τα στοιχεία για την μέτρηση των αποτελεσμάτων.
Ενδεικτικά:
• Αριθμός επισκεπτών ψηφιακών περιπτέρων
• Αριθμός επισκεπτών στον κατάλογο χορηγών - εκθετών
• Αριθμός χρηστών που έκαναν συζήτηση ή video - conference με τα στελέχη σας
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Οργάνωση - Γραμματεία:

Μαραθωνομάχων 26, 151 24 Μαρούσι
Tηλ.: 210 6827405, 210 6839690 - 1
Fax: 210 6827409
E-mail: cgastounioti@tmg.gr
Web site: www.tmg.gr

