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17o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ  

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ ΣΥΡΟΥ – Ξενοδοχείο ΕΡΜΗΣ 

25-27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 

ΧΟΡΗΓΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ – ΥΒΡΙΔΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ 
Αντισταθμιστικά οφέλη:  
➢ Διεξαγωγή συνεδρίας 30’ 
➢ Προβολή εταιρικού λογοτύπου στο τελικό πρόγραμμα   
➢ Προβολή εταιρικού λογοτύπου στην οθόνη 

αναμετάδοσης της Δορυφορικής Διάλεξης                                                        
 

ΚΟΣΤΟΣ: 8.000€ 

 
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ή ΑΡΑΧΝΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 
Διάθεση χώρου 6μ2 για τοποθέτηση εκθεσιακού 
περιπτέρου ή αράχνης χορηγού εταιρίας στον εκθεσιακό 
χώρο έξω από τη συνεδριακή αίθουσα 
 
*Η ενοικίαση χώρου στη φυσική έκθεση του Συνεδρίου 
συμπεριλαμβάνει και ΔΩΡΕΑΝ προβολή στην Ψηφιακή 
Έκθεση της πλατφόρμας αναμετάδοσης 
Ο «ψηφιακός εκθέτης» μπορεί να προβάλλει: 

- Λογότυπο της εταιρίας 
- Διαφημιστική Καταχώριση ή video 
- Link προς το website της εταιρίας 

 
 
 
 
 

 

 
ΚΟΣΤΟΣ: 5.000€ 
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ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 
Εταιρική ή προβολή προϊόντος στην ψηφιακή έκθεση της 
πλατφόρμας αναμετάδοσης του Συνεδρίου 
Ο «ψηφιακός εκθέτης» μπορεί να προβάλλει: 

- Λογότυπο της εταιρίας 
- Διαφημιστική Καταχώριση ή video 

Link προς το website της εταιρίας 
 

 
 
 
 

ΚΟΣΤΟΣ: 4.000€ 

BANNER ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ  
Τοποθέτηση banner χορηγού εταιρίας στον εκθεσιακό 
χώρο έξω από τη συνεδριακή αίθουσα          
                     

ΚΟΣΤΟΣ: 4.000€ 

 
ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΕ ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΟ BANNER ΣΤΟ ΧΩΡΟ 
ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 
Τοποθέτηση banner χορηγού εταιρίας σε φωτιζόμενο 
πλαίσιο στον εκθεσιακό χώρο έξω από τη συνεδριακή 
αίθουσα        
   

 
ΚΟΣΤΟΣ: 4.000€ 

ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΕ ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΥΒΟΥΣ  
Η χορηγός εταιρία μπορεί να διαφημισθεί σε φωτιζόμενο 
κύβο στο χώρο των εγγραφών έξω από τη συνεδριακή 
αίθουσα, δίπλα στη γραμματεία 
                              

ΚΟΣΤΟΣ: 4.000€ 

 
ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΕ ΟΘΟΝΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 
Η χορηγός εταιρία μπορεί να διαφημισθεί σε οθόνη στον 
εκθεσιακό χώρο έξω από τη συνεδριακή αίθουσα 
                              

 
ΚΟΣΤΟΣ: 4.000€ 

BARCODE SYSTEM (πρόγραμμα ωρών παρακολούθησης 
συνέδρων) 
Αναφορά χορηγού στη γραμματεία του Συνεδρίου και στο 
πρόγραμμα 
 

ΚΟΣΤΟΣ: 2.000€ 
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ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΙΣ (ηλεκτρονικής μορφής – αρχείο pdf ) 

1η σελίδα μετά τη ροή του κυρίως επιστημονικού 
προγράμματος 
 

ΚΟΣΤΟΣ: 3.000€ 

2η σελίδα μετά τη ροή του κυρίως επιστημονικού 
προγράμματος 

ΚΟΣΤΟΣ: 3.000€ 

 
Εσωτερική σελίδα 

 
ΚΟΣΤΟΣ: 2.000€ 

   Αντισταθμιστικό όφελος: Προβολή εταιρικού λογοτύπου στο τελικό πρόγραμμα 

 

ΑΛΛΕΣ ΧΟΡΗΓΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ LIVE STREAMING - Ζωντανή μετάδοση του 
συνεδρίου 
Αντισταθμιστικά οφέλη:  

➢ Προβολή των εταιριών χορηγών με λογότυπο 
χορηγού στα δεξιά της οθόνης του Live Broadcast καθ΄ 
όλη τη διάρκεια μετάδοσης του συνεδρίου, πάνω από τις 
ερωτήσεις 

➢ Link που οδηγεί στην ιστοσελίδα της κάθε εταιρίας 
χορηγού πάνω στο λογότυπο 

➢ Προβολή λογοτύπου στις ευχαριστίες του 
Προγράμματος 

ΚΟΣΤΟΣ: 2.000€ 

NEWSLETTERS 
Λογότυπο της κάθε χορηγού εταιρίας τα υπηρεσίας στα 
ενημερωτικά newsletters για το συνέδριο τα οποία θα 
αποστέλλονται μηνιαίως 
Αντισταθμιστικά οφέλη:  

➢ Αναφορά χορηγού στις ευχαριστίες 

ΚΟΣΤΟΣ: 2.000€  

PERSONNAL WEB APP (αποκλειστική χορηγία μίας 
εταιρίας) 
Προσωποποιημένη εφαρμογή 

Κάθε σύνεδρος λαμβάνει το δικό του  προσωπικό Link για 

να έχει πρόσβαση στο προσωποποιημένο για αυτόν Web 

App.  

ΚΟΣΤΟΣ: 4.000€ 
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POP-UP διαφημιστικό spot κατά τη διάρκεια των 
διαλειμμάτων στην αναμετάδοση του συνεδρίου (βάσει 
προγράμματος) 
Η χορηγός εταιρία μπορεί να διαφημισθεί με 
επαναλαμβανόμενα spot 1 λεπτού στα διαλείμματα  
 

 
ΚΟΣΤΟΣ: 2.000€ 

BARCODE SYSTEM (πρόγραμμα ωρών παρακολούθησης 
συνέδρων) 
Αναφορά χορηγού στο ηλεκτρονικό πρόγραμμα, στη 
μοριοδότηση 
 
Αντισταθμιστικά οφέλη:  

➢ Αναφορά χορηγού στις ευχαριστίες 
 
 
 

ΚΟΣΤΟΣ: 2.000€ 

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΟΣΤΟΣ 

Ειδικευμένοι Ιατροί – Πρόεδροι & Ομιλητές 200€ 

Ειδικευόμενοι 100€ 

ON LINE ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ (αποκλειστικά) 40€ 

 Φοιτητές – Νοσηλευτές  ΔΩΡΕΑΝ  

  
*Σημείωση:  

➢ Στο ανωτέρω κόστος εγγραφής δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%  

➢ Η εγγραφή και η χορήγηση καρτέλας (badge) συνέδρου καθώς και ο 

κωδικός online παρακολούθησης και η απονομή πιστοποιητικού γίνεται 

ηλεκτρονικά 

Οι αναγραφόμενες τιμές στις Χορηγικές Δυνατότητες  

ΔΕΝ περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24% 
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ΧΟΡΗΓΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ – WEB SCIENTIFIC EVENT 

Σε περίπτωση μη δυνατότητας φυσικής παρουσίας, το πακέτο 

χορηγιών διαμορφώνεται ως εξής: 

 

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ 
Αντισταθμιστικά οφέλη:  
➢ Διεξαγωγή συνεδρίας 30’ 
➢ Προβολή εταιρικού λογοτύπου στο τελικό πρόγραμμα   
➢ Προβολή εταιρικού λογοτύπου στην οθόνη 

αναμετάδοσης της Δορυφορικής Διάλεξης                                                        
 

ΚΟΣΤΟΣ: 4.000€ 

 
ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 
Εταιρική ή προβολή προϊόντος στην ψηφιακή έκθεση της 
πλατφόρμας αναμετάδοσης του Συνεδρίου 
Ο «ψηφιακός εκθέτης» μπορεί να προβάλλει: 

- Λογότυπο της εταιρίας 
- Διαφημιστική Καταχώριση ή video 

Link προς το website της εταιρίας 

 
ΚΟΣΤΟΣ: 3.000€ 

 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΙΣ (ηλεκτρονικής μορφής – αρχείο pdf  

1η σελίδα μετά τη ροή του κυρίως επιστημονικού 
προγράμματος 

ΚΟΣΤΟΣ: 3.000€ 

2η σελίδα μετά τη ροή του κυρίως επιστημονικού 
προγράμματος 

ΚΟΣΤΟΣ: 3.000€ 

Εσωτερική σελίδα ΚΟΣΤΟΣ: 2.000€ 
     

Αντισταθμιστικό όφελος: Προβολή εταιρικού λογοτύπου στο τελικό πρόγραμμα 
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ΑΛΛΕΣ ΧΟΡΗΓΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ LIVE STREAMING - Ζωντανή μετάδοση του 
συνεδρίου 
Αντισταθμιστικά οφέλη:  

➢ Προβολή των εταιριών χορηγών με λογότυπο 
χορηγού στα δεξιά της οθόνης του Live Broadcast καθ΄ 
όλη τη διάρκεια μετάδοσης του συνεδρίου, πάνω από τις 
ερωτήσεις 

➢ Link που οδηγεί στην ιστοσελίδα της κάθε εταιρίας 
χορηγού πάνω στο λογότυπο 

➢ Προβολή λογοτύπου στις ευχαριστίες του 
Προγράμματος 

ΚΟΣΤΟΣ: 2.000€ 

NEWSLETTERS 
Λογότυπο της κάθε χορηγού εταιρίας τα υπηρεσίας στα 
ενημερωτικά newsletters για το συνέδριο τα οποία θα 
αποστέλλονται μηνιαίως 
Αντισταθμιστικά οφέλη:  

➢ Αναφορά χορηγού στις ευχαριστίες 
 

ΚΟΣΤΟΣ: 2.000€  

PERSONNAL WEB APP (αποκλειστική χορηγία μίας 
εταιρίας) 
Προσωποποιημένη εφαρμογή 
Κάθε σύνεδρος λαμβάνει το δικό του  προσωπικό Link για 
να έχει πρόσβαση στο προσωποποιημένο για αυτόν Web 
App. 
 
Αντισταθμιστικά οφέλη:  

➢ Αναφορά χορηγού στις ευχαριστίες 
 

ΚΟΣΤΟΣ: 4.000€ 

POP-UP διαφημιστικό spot κατά τη διάρκεια των 
διαλειμμάτων στην αναμετάδοση του συνεδρίου (βάσει 
προγράμματος) 
Η χορηγός εταιρία μπορεί να διαφημισθεί με 
επαναλαμβανόμενα spot 1 λεπτού στα διαλείμματα  
 
Αντισταθμιστικά οφέλη:  

➢ Αναφορά χορηγού στις ευχαριστίες 
 
 

ΚΟΣΤΟΣ: 2.000€ 
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BARCODE SYSTEM (πρόγραμμα ωρών παρακολούθησης 
συνέδρων) 
Αναφορά χορηγού στο ηλεκτρονικό πρόγραμμα, στη 
μοριοδότηση 
 
Αντισταθμιστικά οφέλη:  

➢ Αναφορά χορηγού στις ευχαριστίες 
 
 
 

ΚΟΣΤΟΣ: 2.000€ 

 

 

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ (ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ) 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΟΣΤΟΣ 

Ειδικευμένοι Ιατροί – Πρόεδροι & Ομιλητές 40€ 

Ειδικευόμενοι 40€ 

 Φοιτητές – Νοσηλευτές  ΔΩΡΕΑΝ  
*Σημείωση:  

➢ Στο ανωτέρω κόστος εγγραφής δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%  

➢ Η εγγραφή και η χορήγηση καρτέλας (badge) συνέδρου καθώς και ο 

κωδικός online παρακολούθησης και η απονομή πιστοποιητικού γίνεται 

ηλεκτρονικά 

Οι αναγραφόμενες τιμές στις Χορηγικές Δυνατότητες  

ΔΕΝ περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24% 
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ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

 
Τηλ.:+30 2160702929 

Email: info@eventure.gr 
www.eventure.gr 

 
Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Μόιρα Μπρίκη 

Τηλ: 6944276687 και 2160702929 
Email: moira.briki@eventure.gr  

 

mailto:info@eventure.gr
http://www.eventure.gr/
mailto:moira.briki@eventure.gr

