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ΕΝΣΤΠΟ ΧΟΡΗΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ 

Εκδιλωςθ ενδιαφζροντοσ για ςυμμετοχι ωσ χορθγόσ: 10 Φεβρουαρίου 2019  

*(Η τιρθςθ τθσ θμερομθνίασ είναι απαραίτθτθ προκειμζνου να ολοκλθρωκεί το τελικό πρόγραμμα) 
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Αξιότιμεσ κυρίεσ/αξιότιμοι κφριοι, 

Η Α’ Χειρουργικθ Κλινικθ 424 Γ..Ν.Ε., διοργανώνει  για πρώτθ φορά τθν Επιςτθμονικι Ημερίδα με τίτλο 

«ΣΡΑΤΜΑ», το άββατο 16 Μαρτίου 2019 ςτο Αμφικζατρο του Νοςοκομείου 424 «Αμφικζατρο 

Τποςτρατιγου Μιχαιλ Γκιάλα», ςτθ Θεςςαλονίκθ. 

 

Επίςημοσ καλεςμζνοσ που ζρχεται ειδικά για τη ςυγκεκριμζνη Επιςτημονική Ημερίδα είναι ο διακεκριμζνοσ 

επιςτήμονασ: Demetrios  Demetriades, MD, PhD, FACS, Professor of Surgery, Director of Trauma, Emergency 

Surgery, Surgical Critical Care University of Southern California Los Angeles. 

 

Σθν θμερίδα κα  παρακολουκιςουν Γιατροί, Ειδικευόμενοι, Θεράποντεσ όλων των ειδικοτιτων, 

Νοςθλευτζσ, Φοιτθτζσ, κ.λπ. Θα φιλοξενθκοφν επίςθσ Φαρμακευτικζσ Εταιρείεσ, Εταιρίεσ Ιατρικών Ειδών 

και Εταιρίεσ που οι δραςτθριότθτεσ τουσ ςχετίηονται με το αντικείμενο τθσ Ημερίδασ.  Περιςςότεροι από 

200 ςυμμετζχοντεσ αναμζνεται να παρακολουκιςουν τισ εργαςίεσ τθσ Επιςτθμονικισ Ημερίδασ. 

 

Η μοναδικι αυτι ςυνεφρεςθ προςδίδει ιδιαίτερθ αξία ςτθ ςυμμετοχι και τθν προβολι των εταιριών και 

φορζων, που ςχετίηονται άμεςα με το άμεςα ι ζμμεςα με τθν Ημερίδα, με ςτόχο τθν παρουςίαςθ των 

δραςτθριοτιτων, των υπθρεςιών και των προϊόντων τουσ ςτο κοινό που κα παρακολουκιςει τισ εργαςίεσ . 

Με το Πρόγραμμα Χορθγιών ςασ παρακζτουμε τισ δυνατότθτεσ ςυμμετοχισ κακώσ και το κόςτοσ αυτών, 

πιςτεφοντασ ότι θ παρουςία ςασ ςε αυτι τθν Ημερίδα κα επιφζρει επιτυχι αποτελζςματα ςτθν προβολι 

των προϊόντων και υπθρεςιών ςασ.       
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ΕΙΔΟ ΠΡΟΒΟΛΗ ΧΟΡΗΓΟΤ ΚΟΣΟ 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΙΚΗ ΚΑΣΑΧΩΡΗΗ ΣΟ 

ΣΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Ολοςζλιδθ εςωτερικι διαφθμιςτικι 

καταχώρθςθ ςτο τελικό πρόγραμμα τθσ 

ςυνάντθςθσ που κα διανεμθκεί on-site 

ςε όλουσ τουσ εγγεγραμμζνουσ 

ςυμμετζχοντεσ. 

- Προβολι λογοτφπου τθσ εταιρείασ-χορθγοφ ςτισ 

ευχαριςτίεσ ςτο ζντυπο του Σελικοφ Προγράμματοσ. 

-  Προβολι λογότυπου ςτο publicity banner,  ςτο οποίο και 

κα φωτογραφθκοφν όλοι οι ομιλθτζσ. 

- Αναφορά τθσ χορθγοφ εταιρείασ ςτθν ζναρξθ τθσ 

εκδιλωςθσ.  

2.500€ 

BANNER  

Σοποκζτθςθ banner ζξω από τθ 

ςυνεδριακι αίκουςα 

- Προβολι λογοτφπου τθσ εταιρείασ-χορθγοφ ςτισ 

ευχαριςτίεσ ςτο ζντυπο του Σελικοφ Προγράμματοσ 

- Προβολι λογότυπου ςτο publicity banner,  ςτο οποίο και 

κα φωτογραφθκοφν όλοι οι ομιλθτζσ. 

- Αναφορά τθσ χορθγοφ εταιρείασ ςτθν ζναρξθ τθσ 

εκδιλωςθσ.  

2.500€  

ΔΕΙΠΝΟ* 

Δείπνο για περίπου 50 ςυμμετζχοντεσ 

κα παρατεκεί ςτο πλαίςιο τθσ 

επιςτθμονικισ ςυνάντθςθσ. 

*Σο δείπνο κακορίηεται από το γραφείο 

οργάνωςθσ.  

 

- Αναφορά του λογοτφπου τθσ εταιρείασ-χορθγοφ ςτισ 

ευχαριςτίεσ ςτο ζντυπο του Σελικοφ Προγράμματοσ. 

- Προβολι λογότυπου ςτο publicity banner,  ςτο οποίο και 

κα φωτογραφθκοφν όλοι οι ομιλθτζσ. 

- Αναφορά του λογοτφπου τθσ εταιρείασ-χορθγοφ με 

ειδικι ςιμανςθ ςτο χώρο παράκεςθσ του δείπνου. 

- Αναφορά τθσ χορθγοφ εταιρείασ ςτθν ζναρξθ τθσ 

εκδιλωςθσ.  

2.500€  

 

ΕΛΑΦΡΤ ΓΕΤΜΑ 

Ελαφρφ γεφμα για περίπου 200 

ςυμμετζχοντεσ κα παρατεκεί ςτο χώρο 

διεξαγωγισ τθσ επιςτθμονικισ 

ςυνάντθςθσ 

- Αναφορά του λογοτφπου τθσ εταιρείασ-χορθγοφ ςτισ 

ευχαριςτίεσ ςτο ζντυπο του Σελικοφ Προγράμματοσ. 

- Προβολι λογότυπου ςτο publicity banner,  ςτο οποίο και 

κα φωτογραφθκοφν όλοι οι ομιλθτζσ. 

- Αναφορά του λογοτφπου τθσ εταιρείασ-χορθγοφ με 

ειδικι ςιμανςθ ςτο χώρο παράκεςθσ του γεφματοσ. 

- Αναφορά τθσ χορθγοφ εταιρείασ ςτθν ζναρξθ τθσ 

εκδιλωςθσ.  

2.500€ 

ΕΝΘΕΣΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΙΚΟ ΕΝΣΤΠΟ  Διαφθμιςτικό ζντυπο που κα διανεμθκοφν ςε όλουσ 1.500€  



 

4 

T. (+30)2312201544 | E. info@aida.com.gr  | W. www.aida.com.gr  

Θεςςαλονίκη: Βας. Όλγασ 148, 54645 | Χαλκιδικθ: Αν. Κελεςι 40, 63080  

Οργάνωση - Γραμματεία Συνεδρίου  

 

ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ 

“ΣΡΑΤΜΑ ςτον πόλεμο και ςτθν ειρινθ” 
Α’ ΧΕΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 424 Γ..Ν.Ε. 

τουσ ςυμμετζχοντεσ κατά τθν εγγραφι τουσ. Σα ζντυπα 

δε κα πρζπει να ξεπερνοφν το μζγεκοσ ςελίδασ Α4 και 

κα πρζπει να παραδοκοφν ςε τουλάχιςτον 200 τεμ. ςε 

χώρο και χρόνο που κα υποδείξει θ Γραμματεία. 

- Προβολι λογοτφπου τθσ εταιρείασ-χορθγοφ ςτισ 

ευχαριςτίεσ ςτο ζντυπο του Σελικοφ Προγράμματοσ. 

-  Προβολι λογότυπου ςτο publicity banner,  ςτο οποίο και 

κα φωτογραφθκοφν όλοι οι ομιλθτζσ κατά τθ διάρκεια το 

ςυνεδρίου. 

 

BUSINESS CORNER  - Προβολι τθσ χορθγοφ εταιρείασ ςτο χώρο που κα 

περιλαμβάνει Η/Τ και εκτυπωτζσ.  

- Αναφορά του λογοτφπου τθσ εταιρείασ-χορθγοφ ςτισ 

ευχαριςτίεσ ςτο ζντυπο του Σελικοφ Προγράμματοσ. 

1.000€  

 

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ  

κα παρατεκεί ςτο πλαίςιο τθσ 

επιςτθμονικισ εκδθλώςθσ 

 

- Αναφορά του λογοτφπου τθσ εταιρείασ-χορθγοφ ςτισ 

ευχαριςτίεσ ςτο ζντυπο του Σελικοφ Προγράμματοσ. 

- Αναφορά του λογοτφπου τθσ εταιρείασ-χορθγοφ ςε 

ειδικι ςιμανςθ ςτο χώρο παράκεςθσ των διαλειμμάτων 

καφζ. 

1.000€  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 

T. (+30)2312201544 | E. info@aida.com.gr  | W. www.aida.com.gr  

Θεςςαλονίκη: Βας. Όλγασ 148, 54645 | Χαλκιδικθ: Αν. Κελεςι 40, 63080  

Οργάνωση - Γραμματεία Συνεδρίου  

 

ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ 

“ΣΡΑΤΜΑ ςτον πόλεμο και ςτθν ειρινθ” 
Α’ ΧΕΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 424 Γ..Ν.Ε. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΠΡΟ ΧΟΡΗΓΟΤ  

Ανάληψη χορηγίασ – προβολθ εταιρείασ  

Οι ενδιαφερόμενεσ εταιρείεσ προκειμζνου να αναλάβουν κάποια χορθγικι δραςτθριότθτα παρακαλοφνται 

να αποςτείλουν τθν εκδιλωςθ ενδιαφζροντοσ ςτο Οργανωτικό-υντονιςτικό Γραφείο τθσ Εκδιλωςθσ (e-

mail: info@aida.com.gr ). 

 

 

Οικονομικθ Πολιτικθ  

A. Όλεσ οι παραπάνω τιμζσ ςυμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24% 

B. Με τθν επιβεβαίωςθ τθσ χορθγίασ καταβάλλεται από τον εντολζα το 50% τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ 

επιλογισ του. Σο υπόλοιπο ποςό καταβάλλεται το αργότερο 30 θμζρεσ από τθν ζκδοςθ τιμολογίου. 

C. Οι χορθγοί και διαφθμιηόμενοι κα επικοινωνοφν με τθν εταιρεία AIDA, για χορθγίεσ, πλθροφορίεσ, 

εντολζσ, ζκδοςθ παραςτατικών, πλθρωμζσ και τεχνικζσ διαδικαςίεσ. 

D. Σα παραςτατικά κα εκδοκοφν και κα αποςταλοφν μετά το πζρασ των εργαςιών τθσ Εκδιλωςθσ. 

 

Ακυρωτικθ πολιτικθ  

Μετά τθν επιβεβαίωςθ τθσ χορθγίασ καμία επιςτροφι προκαταβολισ δεν είναι δυνατι. 

 

Για περιςςότερεσ πληροφορίεσ: 

Παρακαλοφμε ςθμειώςτε ότι μποροφμε να δθμιουργιςουμε μαηί ειδικό πρόγραμμα χορθγίασ, το 

οποίο κα ανταποκρίνεται ακόμθ καλφτερα ςτισ ανάγκεσ τθσ εταιρείασ ςασ.  ε κάκε περίπτωςθ 

μπορείτε να επικοινωνείτε με τθν: 

 κα. Αναςταςία Βρφζα  

 T. (+30)2312201544 |E. info@aida.com.gr  | W. www.aida.com.gr  
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