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Αξιότιμες κυρίες/αξιότιμοι κύριοι,

Το «Περιφερειακό Τμήμα Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Καβάλας», η εταιρεία διοργάνωσης
συνεδρίων «A.I.D.A.» και το περιοδικό «Health Magazino» διοργανώνουν την ημερίδα «HEALTH
FOR ALL» στην πόλη της Καβάλας στις 11 Νοεμβρίου 2018.
Η ημερίδα «HEALTH FOR ALL» είναι μια μοναδική διοργάνωση που φέρνει κοντά τους
επιστήμονες της Υγείας με το κοινό.
Καταξιωμένοι επιστήμονες ομιλητές, από το χώρο της υγείας, της διατροφής και της
ομορφιάς, θα ενημερώνουν για το πολύτιμο αγαθό του ανθρώπου την Υγεία.
Στόχος της ημερίδας είναι να αποτελέσει η διοργάνωση, θεσμό και σημείο συνάντησης του κοινού
με την επιστημονική κοινότητα για ότι αφορά την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση για την
καλή Υγεία.

Σας καλούμε να συνδέσετε το όνομα της εταιρείας σας με τη διοργάνωση της ημερίδας «HEALTH
FOR ALL» στην Καβάλα επιλέγοντας ένα από τα παρακάτω χορηγικά πακέτα.
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη στήριξη σας.
Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής
Αΐντα Νίκα
Διευθύνουσα Σύμβουλος εταιρείας A.I.D.A.
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ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΜΙΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Τοποθέτηση stand στον εκθεσιακό χώρο

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΟΡΗΓΩΝ
ΧΟΡΗΓΟΣ
600 € + ΦΠΑ


ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
400 € + ΦΠΑ


Εμφάνιση λογοτύπου στο επιστημονικό πρόγραμμα





Δυνατότητα τοποθέτησης 1 banner στο χώρο της εκδήλωσης.





Δυνατότητα διανομής εντύπου στο χώρο του συνεδρίου.





Εμφάνιση λογοτύπου σε 500 αφίσες της εκδήλωσης που θα
τοποθετηθούν την πόλη της Καβάλας.





Προβολή λογότυπου στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου το οποίο
θα έχει link και θα καθοδηγεί στην σελίδα σας.





Προβολή λογότυπου στις ηλεκτρονικές προσκλήσεις (15.000
παραλήπτες).
Προβολή λογοτύπου στα Social Media σε πάνω από 10.000
επαφές.
Προβολή λογότυπου στο publicity banner, στο οποίο και θα
φωτογραφηθούν στο τέλος του συνεδρίου όλοι οι ομιλητές.
Αναφορά στον εναρκτήριο ευχαριστήριο λόγο.

















Προβολή λογότυπου στην κύρια οθόνη πριν και μετά την
έναρξη του συνεδρίου.





Αναφορά Χορηγού/ Υποστηρικτή στα Δελτία Τύπου πριν και
μετά το συνέδριο.





Παράδοση ντοσιέ αποδελτίωσης για το αρχείο σας.





Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να επικοινωνείτε με την:
Κική Τσιρανίδου
Υπεύθυνη Χορηγιών
A.I.D.A. Marketing & Business Development
T. (+30)2312201544 / M. (+30)6932253777 / E. ktsiranidou@aida.com.gr /www.aida.com.gr
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