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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

  

ΤΟΠΟΣ: Ξενοδοχείο Du Lac, Ιωάννινα 

ΕΠΙΣΗΜΗ ΓΛΩΣΣΑ: Ελληνική 

ΕΓΓΡΑΦH : Οι εγγραφή είναι ΔΩΡΕΑΝ 

 

  



 

ΧΟΡΗΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 

Οι ενδιαφερόμενες εταιρίες μπορούν να στηρίξουν οικονομικά τις εργασίες του Εκπαιδευτικού 

Σεμιναρίου και να συμμετέχουν με τις παρακάτω χορηγικές δραστηριότητες: 

 

1. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ROLL UP/ ΑΡΑΧΝΗΣ 

 

Προβολή Χορηγού: 

Παρακαλούμε όπως δηλώσετε τη συμμετοχή σας έως 28 Σεπτεμβρίου 2017 με αποστολή fax 

(Fax: 2651 0 68611) ή με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@conferre.gr.  

 

Οι κρατήσεις θα γίνουν κατά προτεραιότητα και βάσει της διαθεσιμότητας του χώρου 

Κόστος:  2.000,00 € πλέον 24%ΦΠΑ   

 

2. ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 

 

Προβολή Χορηγού: 

Ολοσέλιδη εσωτερική διαφημιστική καταχώρηση στο τελικό  πρόγραμμα του εκπαιδευτικού 

σεμιναρίου που θα διανεμηθεί on-site σε όλους τους εγγεγραμμένους συμμετέχοντες. 

 Η διαφήμιση θα πρέπει να είναι 4χρωμη σε αρχείο pdf υψηλής ανάλυσης διαστάσεων 14,8cm 

(πλάτος) x 21cm (ύψος) και θα πρέπει να σταλεί ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

info@conferre.gr το αργότερο έως 10 Νοεμβρίου 2017 (αφού προηγηθεί επιβεβαίωση συμμετοχής). 

Αναφορά του λογοτύπου της εταιρείας-χορηγού στις ευχαριστίες στο έντυπο του Τελικού 

Προγράμματος και σε banner που θα αναρτηθεί στον εκθεσιακό χώρο του Σεμιναρίου. 

Κόστος: 1.500,00 € πλέον 24 % ΦΠΑ 

 

 

3. ΕΝΘΕΤΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ 

 

Προβολή Χορηγού: 

Οι εταιρείες μπορούν να τοποθετήσουν διαφημιστικό έντυπο στην τσάντα/folder που θα 

διανεμηθούν σε όλους τους συμμετέχοντες κατά την εγγραφή τους. Τα έντυπα δε θα πρέπει να 

ξεπερνούν το μέγεθος σελίδας Α4 και θα πρέπει να παραδοθούν σε χώρο και χρόνο που θα 

υποδείξει η Γραμματεία. 

Αναφορά του λογοτύπου της εταιρείας-χορηγού στις ευχαριστίες στο έντυπο του Τελικού 

Προγράμματος και σε banner που θα αναρτηθεί στον εκθεσιακό χώρο του Σεμιναρίου. 

Κόστος: 1.000,00 € πλέον 24% ΦΠΑ 



 

 

 

 

4. ΟΠΤΙΚΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 

 

Οι εταιρείες μπορούν να καλύψουν τα έξοδα ενοικίασης οπτικοακουστικού εξοπλισμού και 

τεχνικής υποστήριξης στο πλαίσιο του Σεμιναρίου.  

Προβολή Χορηγού: 

Εκτύπωση του λογοτύπου της εταιρείας σε ηλεκτρονική σήμανση που θα τοποθετηθεί στην 

τεχνική Γραμματεία. 

Αναφορά λογοτύπου της εταιρείας χορηγού στην οθόνη προβολής εντός της αίθουσας   

(κατά την αλλαγή των παρουσιάσεων και των διαλειμμάτων). 

Αναφορά του λογοτύπου της εταιρείας-χορηγού στις ευχαριστίες στο έντυπο του Τελικού 

Προγράμματος και σε banner που θα αναρτηθεί στον εκθεσιακό χώρο του Σεμιναρίου. 

Κόστος: 1.500,00 € πλέον 24% ΦΠΑ 

 

5. ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ 

 

3 διαλείμματα καφέ για 100 συμμετέχοντες θα παρατεθούν στο χώρο διεξαγωγής του Σεμιναρίου.  

Αναφορά του λογοτύπου της εταιρείας-χορηγού στις ευχαριστίες στο έντυπο του Τελικού 

Προγράμματος και σε banner που θα αναρτηθεί στον εκθεσιακό χώρο του Σεμιναρίου. 

Αναφορά του λογοτύπου της εταιρείας-χορηγού σε ειδική σήμανση στο χώρο παράθεσης του 

καφέ. 

Κόστος: 1.500,00 € πλέον 24% ΦΠΑ 

 

6. EΛΑΦΡΥ ΓΕΥΜΑ 

 

Ελαφρύ γεύμα για περίπου 100 συμμετέχοντες θα παρατεθεί στο χώρο διεξαγωγής του 

εκπαιδευτικού σεμιναρίου. 

Αναφορά του λογοτύπου της εταιρείας-χορηγού στις ευχαριστίες στο έντυπο του Τελικού 

Προγράμματος και σε banner που θα αναρτηθεί στον εκθεσιακό χώρο του Συνεδρίου. 

Αναφορά του λογοτύπου της εταιρείας-χορηγού σε ειδική σήμανση στο χώρο παράθεσης του 

γεύματος. 

Κόστος: 1.200,00 € πλέον 24% ΦΠΑ 

 

  



 

6. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ  

 

Δυνατότητα για οργάνωση δορυφορικού συμποσίου στο πλαίσιο του επιστημονικού 

προγράμματος.      

 

Σημείωση: Θα τηρηθεί απόλυτη σειρά προτεραιότητας στις αιτήσεις. Το συνολικό ύψος 

χορηγίας θα λαμβάνεται επίσης σοβαρά υπόψη.  

 

Κόστος Δορυφορικού Συμποσίου: 2.000,00 € πλέον 24% ΦΠΑ 

 

Οικονομική πολιτική 

Όλες οι χορηγικές δραστηριότητες επιβαρύνονται με 24% ΦΠΑ. Με την ανάληψη της 

χορηγικής δραστηριότητας, θα υπογραφεί σύμβαση χορηγίας ανάμεσα στην εταιρεία 

χορηγό και την Επιτροπή Ερευνών που θα αναλάβει την οικονομική διαχείριση και 

τιμολόγηση. Με την υπογραφή της σύμβασης η χορηγός εταιρεία θα πρέπει να καταβάλει 

προκαταβολή ύψους 40% 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 από την Επιτροπή Ερευνών αμέσως μετά το πέρας του 

Σεμιναρίου. 

 

  



 

ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

 

ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: ____________________________________________________   

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ___________________________________________________________ 

Α.Φ.Μ. ΕΤΑΙΡΙΑΣ: _______________________________________________________ 

Δ.Ο.Υ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: ______________________________________________________ 

ΟΝΟΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ: __________________________________________________ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ____________________________________________________________ 

FAX: ___________________________________________________________________ 

E-MAIL: ________________________________________________________________ 

 

 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΟΡΗΓΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:  

1. ____________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________________ 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:        ΣΦΡΑΓΙΔΑ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


