
ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ
Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή ως χορηγός : 10/05/2022
Η τήρηση της ημερομηνίας είναι απαραίτητη προκειμένου να ολοκληρωθεί το τελικό πρόγραμμα



Αξιότιμοι κύριοι / Αξιότιμες κυρίες,

Με ιδιαίτερη χαρά, σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε ως χορηγός και να συμβάλετε με τη σειρά σας στην επιτυχημένη

διοργάνωση της 3ης κατά σειρά Επιστημονικής Ημερίδας της Α’ Χειρουργικής Κλινικής 424 ΓΣΝΕ, η οποία διεξάγεται με τη

συνεργασία του Μουσείου Ιστορίας της Ιατρικής του Α.Π.Θ.

Η Ημερίδα φέρει τον τίτλο «Η Στρατιωτική Χειρουργική στη Διαδρομή της Ελληνικής Ιστορίας» και θα διεξαχθεί στις 27

Μάϊου 2022, στη Θεσσαλονίκη, στο αμφιθέατρο του ΓΣΝΕ.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση,

Δρ. Κωνσταντίνος Μηλιάς

Γενικός Αρχίατρος Χειρουργός

Διευθυντής Α’ Χειρουργικής Κλινικής 424 ΓΣΝΕ, Θεσσαλονίκη

Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής



Roll Up Banner Δυνατότητα τοποθέτησης roll up banner έξω από την αίθουσα διεξαγωγής της
Ημερίδας. Διαστάσεις banner έως 1,50 Χ 2,0 μέτρα.

2.000€

Video Spot Προβολή video spot, κατά τη διάρκεια διαλειμμάτων, στην κεντρική οθόνη των
ομιλιών, εντός της αίθουσας διεξαγωγής της Ημερίδας. Συνολική χρονική διάρκεια
video spot 45 δευτερολέπτων.

2.000€

Λογότυπο στο
Backdrop Banner

Προβολή του εταιρικού λογοτύπου στο backdrop banner, το οποίο θα τοποθετηθεί
στο πάνελ των ομιλιών.

2.000€

Είδος                                                        Περιγραφή                                                      Κόστος                                                                                                                
Προβολής                                                                                                                     (χωρίς ΦΠΑ)

ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 



Διάλειμμα
Καφέ

Προβολή του εταιρικού λογοτύπου με ειδική σήμανση κατά τη διάρκεια του
διαλείμματος καφέ. (επιλογή ενός διαλείμματος)

2.000€

Διαφήμιση
στο  Έντυπο & 
Ηλεκτρονικό
Πρόγραμμα 

→ Οπισθόφυλλο

→ Ολοσέλιδη διαφημιστική καταχώρηση

2. 000€

1.500€

Διαφημιστικό 
Έντυπο

Διανομή έντυπου διαφημιστικού υλικού σε όλους τους συμμετέχοντες της Ημερίδας,
το οποίο θα διανέμεται από τη γραμματεία της εκδήλωσης. Μέγιστη διάσταση
εντύπου: Α4(210Χ297mm).

2.000€

Office Corner Προβολή του εταιρικού λογοτύπου στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο «Office
Corner», ο οποίος θα διαθέτει Η/Υ και εκτυπωτή.

2.000€

Είδος                                                   Περιγραφή                                                           Κόστος                                                                                                                
Προβολής                                                                                                                     (χωρίς ΦΠΑ)

ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 



Virtual Booth Δυνατότητα Virtual Booth στην ιστοσελίδα μετάδοσης της ημερίδας. Ο χορηγός έχει
τη δυνατότητα να προβάλει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του με: βίντεο, αρχεία pdf
και εικόνων, συνδέσμων.

2.000€

Προβολή στο
Lobby

Προβολή του εταιρικού λογοτύπου με μορφή banner στο Lobby (αρχική σελίδα) της
πλατφόρμας μετάδοσης. Το λογότυπο θα είναι clickable και θα παραπέμπει στο
Virtual Booth της εταιρείας χορηγού ή σε σύνδεσμο (link) που θα επιλέξει η εταιρεία
χορηγός.

1.500€

Προβολή στην 
Οθόνη 

Μετάδοσης

Προβολή του εταιρικού λογοτύπου στην οθόνη μετάδοσης Livestreaming σε όλη τη
διάρκεια της επιστημονικής Ημερίδας.

2.000€

Λογότυπο στο 
Ηλεκτρονικό 
Πρόγραμμα

Προβολή του εταιρικού λογοτύπου στο ηλεκτρονικό πρόγραμμα της Ημερίδας, το
οποίο είναι προσβάσιμο από H/Y, tablet και κινητές συσκευές.

1.500€

Λογότυπο σε 
Νewsletters 

Προβολή του εταιρικού λογοτύπου σε Νewsletters που θα σταλούν πριν και μετά το
πέρας της Ημερίδας.

1.000€

Είδος                                                   Περιγραφή                                                            Κόστος                                                                                                                   
Προβολής                                                                                                                     (χωρίς ΦΠΑ)

ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ



Θα γίνει ιδιαίτερη ευχαριστία στην έναρξη και στη λήξη της Ημερίδας σε όλους τους
χορηγούς.

Τα λογότυπα όλων των χορηγών θα τοποθετηθούν σε banner roll up, το οποίο θα βρίσκεται
στην είσοδο της αίθουσας διεξαγωγής της Ημερίδας.

Τα λογότυπα όλων των χορηγών θα τοποθετηθούν στην ιστοσελίδα www.aida.com.gr, μέσα
από την οποία θα προβάλλεται η Ημερίδα και όλες οι σχετικές πληροφορίες.

Επιπλέον Προβολή Για Όλους τους Χορηγούς

http://www.aida.com.gr/


ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Αξιότιμοι κύριοι / Αξιότιμες κυρίες,

Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορούμε να συζητήσουμε και να

διαμορφώσουμε το χορηγικό πακέτο που σας ενδιαφέρει, έτσι ώστε να

ανταποκρίνεται απόλυτα στις επικοινωνιακές ανάγκες της εταιρείας σας.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την υπεύθυνη

χορηγιών για την ημερίδα κυρία :

Mαριάννα Γεωργιτσέλη

Τ. 2312 201544 (εσ. 103)

E. m.georgitseli@aida.com.gr

W. www.aida.com.gr 

Όροι Συμμετοχής:

 Σε όλες τις προαναφερθείσες τιμές ΔΕΝ περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%.

 Τα λογότυπα και βίντεο των διαφημιζόμενων εταιρειών θα εμφανίζονται εναλλάξ,

όπου προβλέπεται η αντίστοιχη χορηγία και βάσει προτεραιότητας και

διαβάθμισης.

 Η διαφημιστική μακέτα, το εταιρικό βίντεο και οποιοδήποτε άλλο διαφημιστικό

υλικό, παραδίδεται από τον χορηγό στην κατάλληλη μορφή και διάσταση που θα

οριστεί από το διοργανωτή.

 Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συμπλήρωση της φόρμας εκδήλωσης

ενδιαφέροντος, την οποία σας έχουμε αποστείλει ηλεκτρονικά.

mailto:m.georgitseli@aida.com.gr

