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Η 23η Επιστημονική Συνάντηση Ρευματολόγων
Βορειοδυτικής Ελλάδος
θα πραγματοποιηθεί με υβριδικό τρόπο
Φυσική παρουσία προκαθορισμένου αριθμού
συνέδρων στο ξενοδοχείο Du Lac, αλλά και
ταυτόχρονη μετάδοση (live streaming) για τους
λοιπούς εγγεγραμμένους συνέδρους.
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Η διοργάνωση του συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί
σύμφωνα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα για τη
διεξαγωγή συνεδρίων.
Σε περίπτωση που για επιδημιολογικού λόγους
επιβληθεί από την Πολιτεία απαγόρευση με φυσική
παρουσία το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί μόνο
διαδικτυακά.

Προνόμια
ΧΟΡΗΓΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ Α
Διαφημιστική καταχώρηση /
Διαδικτυακή προβολή /
Tοποθέτηση banner /
Αναφορά Λογοτύπου

ΧΟΡΗΓΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ Β
Διαφημιστική καταχώρηση /
Διαδικτυακή προβολή /
Αναφορά Λογοτύπου
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ΧΟΡΗΓΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ Γ
Διαδικτυακή προβολή /
Αναφορά Λογοτύπου

Παρακαλούμε σημειώστε ότι οι τιμές δεν περιλαμβάνουν 24% ΦΠΑ

Κόστος

€6.000

€4.000

€2.000

Διαφημιστική καταχώρηση
•Ολοσέλιδη διαφημιστική καταχώριση
στο τελικό επιστημονικό πρόγραμμα
που θα είναι διαθέσιμο ηλεκτρονικά,
μέσω της ιστοσελίδας αλλά και στην
ηλεκτρονική εφαρμογή του συνεδρίου
(οι διαφημιστικές καταχωρήσεις θα
συμπεριληφθούν στο τέλος του
προγράμματος).
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Σημειώσεις Διαφημιστικής καταχώρησης
Οι διαφημίσεις θα πρέπει να είναι 4χρωμες
σε αρχείο pdf, υψηλής ανάλυσης,
διαστάσεων 14,5cm (πλάτος) x 21cm
(ύψος) και θα πρέπει να σταλούν
ηλεκτρονικά στο Οργανωτικό - Συντονιστικό Γραφείο έως κα τις 30 Οκτωβρίου
2020.τμ

Διαδικτυακή προβολή
• Διαδικτυακή Προβολή του λογοτύπου της
εταιρείας ως χορηγός σε ειδικό σημείο στο
κανάλι σύνδεσης κατά την
παρακολούθηση σε απευθείας μετάδοση
(live streaming) αλλά και κατ' απαίτηση (on
demand) με απεριόριστο αριθμό
εγγεγραμμένων χρηστών που μπορούν να
παρακολουθήσουν διαλέξεις σε απευθείας
σύνδεση (live streaming).
• Προβολή του λογοτύπου της εταιρείας ως
χορηγός στην οθόνη μετάδοσης τόσο στην
συνεδριακή αίθουσα όσο και διαδικτυακά.
• Προβολή video spot κατά τη διάρκεια των
διαλειμμάτων με το λογότυπο της εταιρείας
ως χορηγός.
• Προβολή του λογοτύπου της εταιρείας ως
χορηγός στον σύνδεσμο εγγραφής.
• Προβολή του λογοτύπου της εταιρείας ως
χορηγός στο ενημερωτικό διαφημιστικό
υλικό (newsletter) & στα social media.
Ενοικίαση χώρου έως και 6τμ
Δυνατότητα τοποθέτησης banner/ αράχνη
ήαναφορά λογοτύπου σε οθόνη
ηλεκτρονικά και video spot εταιρείας
(διάθεση οθόνης 55' από τη διοργάνωση
για αποκλειστική χρήση από την εταιρεία
χορηγό)
στον χώρο έξω από την
συνεδριακή αίθουσα τις ημέρες διεξαγωγής
του.

ANAΦΟΡΑ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ
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• Προβολή video spot κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων
με το λογότυπο της χορηγού εταιρείας.
• Προβολή του λογοτύπου της χορηγού εταιρείας στον
σύνδεσμο εγγραφής και παραλαβής πιστοποιητικού
παρακολούθησης.
• Προβολή του λογοτύπου της χορηγού εταιρείας στο
ενημερωτικό διαφημιστικό υλικό (newsletter) & στα social
media.

ΧΟΡΗΓΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ
ΜΕ ΠΡΟΒΟΛΗ
ΜΟΝΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ
Τα παρακάτω πακέτα θα ισχύσουν σε περίπτωση που το
συνέδριο με απόφαση της πολιτείας ή με απόφαση των
διοργανωτών πραγματοποιηθεί αποκλειστικά
διαδικτυακά
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Προνόμια

Κόστος

ΧΟΡΗΓΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ Α
Διαφημιστική καταχώρηση /
Διαδικτυακή προβολή /
Αναφορά Λογοτύπου

€4.000

ΧΟΡΗΓΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ Β
Διαδικτυακή προβολή /
Αναφορά Λογοτύπου

€2.000

Παρακαλούμε σημειώστε ότι οι τιμές δεν περιλαμβάνουν 24% ΦΠΑ

ΓΕΝΙΚΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Πληροφορίες Επικοινωνίας
Οργανωτικό - Συντονιστικό Γραφείο
Συνεδριακή ΑΕ/ Conferre SA
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Διεύθυνση Γραφείου Λεωφ. Σταύρου Νιάρχου
Θέση Μάρες, Πεδινή
ΤΚ 45500, Ιωάννινα, Ελλάδα
Τηλ: +30 26510 68610
Fax: +30 26510 68611
E-mail: info@conferre.gr
Website: www.conferre.gr

Η διοργάνωση του συνεδρίου θα
πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα υγειονομικά
πρωτόκολλα για τη διεξαγωγή συνεδρίων.
Σε περίπτωση που για επιδημιολογικού λόγους
επιβληθεί από την Πολιτεία απαγόρευση με
φυσική παρουσία το συνέδριο θα
πραγματοποιηθεί μόνο διαδικτυακά. Ο
τιμοκατάλογος που περιγράφεται στο παρόν
παραμένει σε ισχύ και στη περίπτωση αυτή.

Πολιτική Χορηγιών
Παρακαλούνται οι εταιρείες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για οποιαδήποτε από
τα ανωτέρω χορηγικά προνόμια στο Οργανωτικό - Συντονιστικό Γραφείο μέχρι 30
Οκτωβρίου 2020.
Σημαντικές Σημειώσεις:
• Οι χορηγικοί διακανονισμοί θα γίνουν κατά σειρά προτεραιότητας.
• Λογότυπο χορηγών
Η εταιρεία-χορηγός παραχωρεί στη ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ ΑΕ το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει το
εταιρικό της λογότυπο για εμπορικούς και προ- ωθητικούς σκοπούς που έχουν
καθορισθεί στο συμφωνηθέν χορηγικό συμβόλαιο και σχετίζονται με την ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ
ΑΕ. Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ ΑΕ και η εταιρεία-χορηγός συμφωνούν μεταξύ τους ότι ο καθένας
από αυτούς δεν θα αποκαλύψει εμπιστευτικές πληροφορίες σε οποιοδήποτε άλλο
πρόσωπο, εταιρεία ή οργανισμό για οποιοδήποτε θέμα που δεν σχετίζεται με την
παρούσα συμφωνία χωρίς την πρότερη συγκατάθεση του άλλου μέρους. Αυτή η
ρήτρα θα εξακολουθήσει να ισχύει μετά τη λήξη της παρούσας συμφωνίας.
Επιβεβαίωση & Συμβόλαια - Όροι Πληρωμής
Όλες οι χορηγικές δραστηριότητες επιβαρύνονται με 24% ΦΠΑ.
Με την ανάληψη της χορηγικής δραστηριότητας θα υπογραφεί σύμβαση χορηγίας.
Με την υπογραφή της σύμβασης η χορηγός εταιρεία θα πρέπει να καταβάλει
προκαταβολή ύψους 50% του συνολικού κόστους χορηγίας. Η εξόφληση μπορεί να
γίνει σε 45 ημέρες από την έκδοση των αντίστοιχων παραστατικών. Τα παραστατικά
θα εκδοθούν και θα αποσταλούν μετά το πέρας των
εργασιών του συνεδρίου.
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Γενικές Αρχές Λειτουργίας του Συνεδρίου
Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί με υβριδικό τρόπο δηλαδή θα υπάρχει φυσική
παρουσία προκαθορισμένου αριθμού συνέδρων στο χώρο, με όλους του
υγειονομικούς κανόνες που περιγράφονται στο υγειονομικό πρωτόκολλο
διοργάνωσης συνεδρίων αλλά και ταυτόχρονη μετάδοση (live streaming) για τους
λοιπούς εγγεγραμμένους συνέδρους.

