Πανελλήνιο Συνέδριο

Λοιμώξεων

14-16
Μαΐου 2021
Αθήνα

Με τη συνεργασία της
Ελληνικής Εταιρείας Χημειοθεραπείας
Θα χορηγηθούν μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης
(CME-CPD credits) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

Δυνατότητες Χορηγίας
για Συνέδριο υβριδικού τύπου

Γραμματεία: FOCUS ON HEALTH
Iωάννου Γενναδίου 16, 115 21 Αθήνα
Τ: 210 7223046 • F: 210 7223220 • e-mail: events@focusonhealth.gr

www.loimoxeis21.fohevents.gr
www.loimoxeis.gr

Χορηγικά πακέτα για Συνέδριο υβριδικού τύπου
ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΌ ΠΟΣΌ ΧΟΡΗΓΊΑΣ

Πλατινένιος Χορηγός

16.000€

Χρυσός Χορηγός

12.000€

Αργυρός Χορηγός

6.000€

ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΧΟΡΗΓΙΑΣ
Εταιρικό λογότυπο στην ιστοσελίδα
του Συνεδρίου
Εταιρικό λογότυπο στα banner
σήμανσης του Συνεδρίου
Εταιρικό Λογότυπο στο τελικό
πρόγραμμα του Συνεδρίου στην ενότητα
των ευχαριστιών
Ολοσέλιδη εσωτερική καταχώριση
στο ηλεκτρονικό Τελικό Πρόγραμμα
του Συνεδρίου
Εκθεσιακός χώρος 10 τ.μ.

Εκθεσιακός χώρος 8 τ.μ.

Εκθεσιακός χώρος 6 τ.μ.
Δορυφορικό Συμπόσιο διάρκειας
45 ή 60 λεπτών
Δορυφορική Διάλεξη διάρκειας
30 λεπτών
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ΠΛΑΤΙΝΈΝΙΑ

ΧΡΥΣΉ

ΑΡΓΥΡΉ

Πακέτα χορηγιών
Για την τελική επιβεβαίωση των προς χορηγία δραστηριοτήτων και των χορηγικών
πακέτων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, θα συνυπολογισθεί το συνολικό ύψος της
κάθε χορηγίας (ανά εταιρεία) και η τήρηση του χρόνου επιβεβαίωσης. Σε περιπτώσεις
ισόποσων χορηγιών θα αποφασίσει η Οργανωτική Επιτροπή είτε κρίνοντας με βάση τη
συνολική παρουσία της κάθε χορηγού στις δραστηριότητες της Ε.Ε.Λ. είτε με κλήρωση.
Πλατινένιος Χορηγός

16.000€

Οφέλη χορηγού:
■ Δορυφορικό Συμπόσιο 45 ή 60 λεπτών
■ Προβολή μέσω Εκθεσιακού χώρου 10 τ.μ.
■ Προβολή με εταιρικό λογότυπο στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου
■ Προβολή με ολοσέλιδη καταχώρηση στο Ηλεκτρονικό Τελικό Πρόγραμμα
του Συνεδρίου (21Χ28)*
■ Προβολή με εταιρικό λογότυπα στα banner σήμανσης του συνεδρίου
■ Αναφορά στην ενότητα των ευχαριστιών στο ηλεκτρονικό Τελικό Πρόγραμμα
του Συνεδρίου
Χρυσός Χορηγός

12.000€

Οφέλη χορηγού:
■ Δορυφορική Διάλεξη 30 λεπτών
■ Προβολή μέσω Εκθεσιακού χώρου 8 τ.μ.
■ Προβολή με εταιρικό λογότυπο στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου
■ Προβολή με ολοσέλιδη καταχώρηση στο Ηλεκτρονικό Τελικό Πρόγραμμα
του Συνεδρίου (21Χ28)*
■ Προβολή με εταιρικό λογότυπα στα banner σήμανσης του συνεδρίου
■ Αναφορά στην ενότητα των ευχαριστιών στο ηλεκτρονικό Τελικό Πρόγραμμα
του Συνεδρίου
Αργυρός Χορηγός

6.000€

Οφέλη χορηγού:
■ Προβολή μέσω Εκθεσιακού χώρου 6 τ.μ.
■ Προβολή με εταιρικό λογότυπο στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου
■ Προβολή με ολοσέλιδη καταχώρηση στο Ηλεκτρονικό Τελικό Πρόγραμμα
του Συνεδρίου (21Χ28)*
■ Προβολή με εταιρικό λογότυπα στα banner σήμανσης του συνεδρίου
■ Αναφορά στην ενότητα των ευχαριστιών στο ηλεκτρονικό Τελικό Πρόγραμμα
του Συνεδρίου
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Μεμονωμένες χορηγικές δυνατότητες
Δορυφορικό Συμπόσιο διάρκειας 45 ή 60 λεπτών†

8.000€

Δορυφορική Διάλεξη διάρκειας 30 λεπτών†

5.000€

Τα θέματα και οι ώρες των δορυφορικών συμποσίων και διαλέξεων θα ορισθούν σε
συνεργασία με την ΟΕ του συνεδρίου. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με βάση το
ύψος χορηγίας αλλά και τον χρόνο επιβεβαίωσης για αιτήματα πέραν των πακέτων
χορηγιών.
†Οι δυνατότητες για τις ανωτέρω επιλογές χορηγίας - προβολής είναι περιορισμένες. Το συνέδριο αναλαμβάνει
την online αναμετάδοση των Δορυφορικών Διαλέξεων μετά από σύμφωνη γνώμη των χορηγών.

Καταχωρίσεις σε ηλεκτρονικά συνεδριακά έντυπα
ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Οπισθόφυλλο

3.000€

Εσωτερική Οπισθόφυλλου

2.500€

Εσωτερική Εξωφύλλου

3.000€

Εσωτερική Σελίδα

2.000€

Σελίδα για SmPC

δωρεάν

Σαλόνι

3.000€

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Αποκλειστική χορηγία
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4.000€

Προβολή στην Πλάτη της Γραμματείας

6.000€

Στο χώρο της Γραμματείας του Συνεδρίου, ειδικής κατασκευής, προβολή/διαφήμιση
Εταιρείας ή προϊόντος με αφίσα διαστάσεων 55x115 εκατοστά.
Σημείωση: δυνατότητα για 2 χορηγούς

Webcasting ανά 4 ώρες Συνεδριακού Προγράμματος (4 χορηγίες)

4.000€

Θα πραγματοποιηθεί ζωντανή αναμετάδοση των εργασιών του Συνεδρίου μέσω
ειδικού link στην ιστοσελίδα της επιστημονικής εταιρείας. Θα παρέχεται η δυνατότητα
αναμετάδοσης των μαγνητοσκοπημένων ομιλιών του συνεδρίου μέσα από την ίδια
ιστοσελίδα της επιστημονικής εταιρείας για τους επόμενους 3 μήνες.
Η χορηγός Εταιρεία θα έχει τη δυνατότητα να προβληθεί στο ειδικό παράθυρο
της ζωντανής αλλά και της on demand αναμετάδοσης των ομιλιών του Συνεδρίου.

Ενοικίαση Εκθεσιακού Χώρου για τοποθέτηση banner

Ενοικίαση Εκθεσιακού Χώρου 10 τ.μ.

700€/m2

6.000€

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου με φυσική παρουσία θα λειτουργεί εμπορική έκθεση σε
ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Συνεδριακού Κέντρου και παράλληλα θα λειτουργεί και
διαδικτυακός εκθεσιακός χώρος για τους διαδικτυακά συμμετέχοντες. Στον συνεδριακό
χώρο η κάθε χορηγός εταιρεία μπορεί να τοποθετήσει περίπτερο διαστάσεων 2x5 μέτρα
(ΒΧΠ) και στον αντίστοιχο διαδικτυακό μπορεί να επιλέξει να προβάλλει το ίδιο
εικαστικό ή εταιρικό λογότυπο ή διασύνδεση με την εταιρική ιστοσελίδα.
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Ενοικίαση Εκθεσιακού Χώρου 8 τ.μ.

5.000€

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου με φυσική παρουσία θα λειτουργεί εμπορική έκθεση σε
ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Συνεδριακού Κέντρου και παράλληλα θα λειτουργεί και
διαδικτυακός εκθεσιακός χώρος για τους διαδικτυακά συμμετέχοντες. Στον συνεδριακό
χώρο η κάθε χορηγός εταιρεία μπορεί να τοποθετήσει περίπτερο διαστάσεων 2x4 μέτρα
(ΒΧΠ) και στον αντίστοιχο διαδικτυακό μπορεί να επιλέξει να προβάλλει το ίδιο
εικαστικό ή εταιρικό λογότυπο ή διασύνδεση με την εταιρική ιστοσελίδα.

Ενοικίαση Εκθεσιακού Χώρου 6 τ.μ.

4.000€

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου με φυσική παρουσία θα λειτουργεί εμπορική έκθεση σε
ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Συνεδριακού Κέντρου και παράλληλα θα λειτουργεί και
διαδικτυακός εκθεσιακός χώρος για τους διαδικτυακά συμμετέχοντες. Στον συνεδριακό
χώρο η κάθε χορηγός εταιρεία μπορεί να τοποθετήσει περίπτερο διαστάσεων 2x3 μέτρα
(ΒΧΠ) και στον αντίστοιχο διαδικτυακό μπορεί να επιλέξει να προβάλλει το ίδιο
εικαστικό ή εταιρικό λογότυπο ή διασύνδεση με την εταιρική ιστοσελίδα.
Οι τιμές που αναφέρονται στο σύνολο των χορηγικών επιλογών επιβαρύνονται με ΦΠΑ 24%

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA BANK
Υποκατάστημα: Ξενοκράτους (111)
Δικαιούχος: Focus on Health ΕΠΕ
Αρ. Λογαριασμού: 111-00-2002-001406
IBAN: GR43 0140 1110 1110 0200 2001 406
■ 30% προκαταβολή (εντός 7 ημερών) από την ημερομηνία επιβεβαίωσης
και υπογραφής του σχετικού συμβολαίου συνεργασίας.
■ Εξόφληση εντός 10 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης και αποστολής
των τιμολογίων.

6

