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Divani Caravel
Αίθουσες Horizon & Athens View

Διοργάνωση

Αθήνα

Eλληνικό Κολλέγιο
Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας

Με την επιστημονική υποστήριξη της
Β' Κλινικής Δερματικών & Αφροδισίων Νόσων,
Π.Γ.Ν. Αττικόν

Χορηγηγούνται μόρια Συνεχιζόµενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD credits) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (Π.Ι.Σ.)

Μέσα Προβολής

Μέσα Προβολής
Υβριδικής ή εξ’ολοκλήρου
διαδικτυακής διεξαγωγής
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Καταχωρίσεις
Οπισθόφυλλο

€ 2.200

Εσωτερική οπισθοφύλλου

€ 2.100

Απέναντι από εσωτερική εξωφύλλου (ή 1η δεξιά)

€ 2.000

Εσωτερική εξωφύλλου (ή 2 εξωφύλλου)

€ 2.000

Εσωτερικές τετράχρωμες

€ 1.600

Σαλόνια

€ 2.500

η

Δορυφορικά Συμπόσια (60min)
Αντισταθμιστικά οφέλη:
• Διεξαγωγή συνεδρίας διάρκειας 60’
• Προβολή εταιρικού λογοτύπου στο Τελικό Πρόγραμμα

€ 6.000

Δορυφορικές Διαλέξεις (30min)
Αντισταθμιστικά οφέλη:
• Διεξαγωγή συνεδρίας διάρκειας 30’
• Προβολή εταιρικού λογοτύπου στο Τελικό Πρόγραμμα

€ 4.000

Εγγραφή – Δικαίωμα Συμμετοχής
Η εγγραφή είναι δωρεάν. Η προ-εγγραφή είναι απαραίτητη.
Για την πραγματοποίηση της επιλέξτε το πεδίο “Εγγραφές“ στο www.add2022.gr

*Στα παραπάνω πoσά δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.
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Υβριδικής διεξαγωγής
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Κάλυψη τεχνικής & ψηφιακής υποστήριξης,
για απομακρυσμένη παρακολούθηση / live-streaming
ολόκληρου του συνεδρίου

€ 10.000

Προβολή λογοτύπου της χορηγού εταιρίας στην ιστοσελίδα του συνεδρίου
σε ειδικά διαμορφωμένο πεδίο για την παρακαλούθησή του

Σταθμός φόρτισης κινητών & υπολογιστών

€ 6.000

Προβολή λογοτύπου της χορηγού εταιρίας σε αντίστοιχα διαμορφωμένο χώρο
εξυπηρέτησης συνέδρων

Ντύσιμο κολώνας

€ 6.000

Προβολή λογοτύπου της χορηγού εταιρίας με κατασκευή η οποία θα πλαισιώνει
μια κολώνα του κτιρίου στον εκθεσιακό χώρο του συνεδρίου

Banner συνεδρίου

€ 6.000

Προβολή λογοτύπου της χορηγού εταιρίας στα συνεδριακά banners.
Η κατασκευή τους επιβαρύνει το συνέδριο (2 τεμάχια)

Banner εταιρικό ή προϊοντικό

€ 3.000

Τοποθέτηση εταιρικού ή προϊοντικού banner στον εκθεσιακό χώρο του συνεδρίου

Προβολή της εταιρίας / προϊόντων στην οθόνη
προβολών του συνεδρίου

€ 6.000

Δυνατότητα προβολής της επωνυμίας ή των προϊόντων της χορηγού εταιρίας
στην οθόνη προβολών του συνεδρίου μέσα στην αίθουσα, τόσο στα διαλείμματα
όσο και στην έναρξη των εκδηλώσεων κάθε μέρα

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

€ 6.000

Καθ΄όλη τη διάρκεια του συνεδρίου (μάσκα ροής)

Προβολή της εταιρίας στη γραμματεία

€ 5.000

Η χορηγός εταιρία μπορεί να προβληθεί με οθόνη είτε στην πλάτη,
είτε δίπλα στη γραμματεία

Ντύσιμο τεχνικής γραμματείας

€ 3.000

Προβολή λογοτύπου της χορηγού εταιρίας στο χώρο της τεχνικής γραμματείας,
εντός της αίθουσας διεξαγωγής του επιστημονικού προγράμματος

Χορηγία διαλειμμάτων καφέ

€ 2.000

Προβολή του λογοτύπου της χορηγού εταιρίας στο χώρο διάθεσης του καφέ

*Στα παραπάνω πoσά δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.
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Barcode system

€ 5.000

Προβολή λογοτύπου της χορηγού εταιρίας στο χώρο της γραμματείας
και στην ιστοσελίδα του συνεδρίου

Προβολή μέσω pop-up καταχώρισης στο ηλεκτρονικό
αρχείο του τελικού προγράμματος

€ 6.000

Ορατή μέσω σάρωσης QR code (badges συνέδρων) / επίσκεψης στην ιστοσελίδα
του συνεδρίου (διαθέσιμο για το σύνολο του τριημέρου)

Προβολή του λογοτύπου της χορηγού εταιρίας στην
αποστολή των newsletters ενημέρωσης του συνεδρίου

€ 6.000

Προβολή του λογοτύπου της χορηγού εταιρίας
στη φόρμα εγγραφής του συνεδρίου

€ 6.000

Προβολή του λογοτύπου της χορηγού εταιρίας
στην ιστοσελίδα του συνεδρίου www.add2022.gr

€ 6.000

*Στα παραπάνω πoσά δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.
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Εκθεσιακός Χώρος
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Εκθεσιακά Περίπτερα

€ 6.000

Εκθεσιακό περίπτερο διαστάσεων 3x2 εντός του εκθεσιακού χώρου του συνεδρίου (6m2)
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*Στα παραπάνω πoσά δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.
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Δορυφορικά Συμπόσια (60min)
Αντισταθμιστικά οφέλη:
• Διεξαγωγή συνεδρίας διάρκειας 60’
• Προβολή εταιρικού λογοτύπου στο Τελικό Πρόγραμμα

€ 6.000

Δορυφορικές Διαλέξεις (30min)
Αντισταθμιστικά οφέλη:
• Διεξαγωγή συνεδρίας διάρκειας 30’
• Προβολή εταιρικού λογοτύπου στο Τελικό Πρόγραμμα

Κάλυψη οπτικοακουστικού εξοπλισμού, τεχνικής
& ψηφιακής υποστήριξης

€ 4.000

€ 8.000

Προβολή λογοτύπου χορηγού εταιρίας στον κατάλογο χορηγών, με αντίστοιχο link
της ιστοσελίδας της

Ψηφιακό “εκθεσιακό περίπτερο”

€ 6.000

Κατασκευή αποκλειστικού ψηφιακού χώρου της χορηγού εταιρίας, στον οποίο:
• θα παρουσιάζονται λογότυπο, εικόνες και φωτογραφίες, video, σύντομες
και αναλυτικές πληροφορίες, σύνδεσμοι προς ιστοσελίδα της εταιρίας
• θα παρέχεται η δυνατότητα real time διαδραστικής συζήτησης με εκπρόσωπο
της εταιρίας

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

€ 6.000

Καθ΄όλη τη διάρκεια του συνεδρίου (μάσκα ροής)

Προβολή μέσω pop-up καταχώρισης στο ηλεκτρονικό
αρχείο του τελικού προγράμματος

€ 6.000

Ορατή μέσω σάρωσης QR code (badges συνέδρων) / επίσκεψης στην ιστοσελίδα
του συνεδρίου (διαθέσιμο για το σύνολο του τριημέρου)

*Στα παραπάνω πoσά δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.
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Προβολή του λογοτύπου της χορηγού εταιρίας στην
αποστολή των newsletters ενημέρωσης του συνεδρίου

€ 6.000

Προβολή του λογοτύπου της χορηγού εταιρίας
στη φόρμα εγγραφής του συνεδρίου

€ 6.000

Προβολή του λογοτύπου της χορηγού εταιρίας
στην ιστοσελίδα του συνεδρίου www.add2022.gr

€ 6.000

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

*Στα παραπάνω πoσά δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.
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Οργάνωση - Γραμματεία
Μαραθωνομάχων 26, 15124 Μαρούσι Τ. 210 6827405, 210 6839690-1 F. 210 6827409
E. ssialma@tmg.gr

