ΕΝΤΥΠΟ ΧΟΡΗΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

ΚΟΣΤΟΣ

*Εκθεσιακός χώρος
για τοποθέτηση αράχνης ή banner
**Δορυφορική Διάλεξη
(30 min)
Διαφημιστική καταχώρηση στο
τελικό πρόγραμμα
Διαφημιστική καταχώρηση στο
τελικό πρόγραμμα
Διαφημιστικό ένθετο στις
τσάντες των συνέδρων

Χορηγικές
δραστηριότητες
προβολής

Οπτικοακουστικός Εξοπλισμός

€ 1.600,00
€ 1.800,00
€ 1.200,00
(εσωτερική τυχαία σειρά)

€ 1.500,00
(οπισθόφυλλο)

€ 850,00
ανά ένθετο
€ 1.800,00

* Το παραπάνω κόστος αναφέρεται μόνο σε κόστος ενοικίασης χώρου και δεν περιλαμβάνει
προκατασκευασμένο περίπτερο.
Για την ενοικίαση εκθεσιακού χώρου θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Το ύψος της
συνολικής χορηγίας θα λαμβάνεται επίσης υπόψη.
Το τοπογραφικό του εκθεσιακού χώρου θα διαμορφωθεί σύμφωνα με την εκδήλωση
ενδιαφέροντος των εταιρειών που επιθυμούν να συμμετάσχουν ως εκθέτες και θα είναι
διαθέσιμο μετά τις 10 Σεπτεμβρίου 2018.
** Για τη θεματολογία/ ομιλητές καθώς και για την ακριβή ώρα του δορυφορικού
συμποσίου/δορυφορικής διάλεξης απαιτείται η έγκριση της Οργανωτικής Επιτροπής.
Η εταιρεία αναλαμβάνει επίσης την κάλυψη των εξόδων διαμονής και μετακίνησης των
ομιλητών/προέδρων

του

δορυφορικού

συμποσίου.

Το

παραπάνω

ισχύει

και

για

ομιλητές/προεδρεία που είναι ήδη προσκεκλημένοι στο επιστημονικό πρόγραμμα του
συνεδρίου εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΧΟΡΗΓΟΥΣ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Ανάληψη χορηγίας – προβολή εταιρείας
Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες προκειμένου να αναλάβουν κάποια χορηγική δραστηριότητα
παρακαλούνται να αποστείλουν την εκδήλωση ενδιαφέροντος τους έως και τις 29 Ιουνίου 2018
στο Οργανωτικό – Συντονιστικό Γραφείο του Συνεδρίου (e-mail: info@conferre.gr).
Οι χορηγικές δραστηριότητες θα ανατεθούν με σειρά προτεραιότητας. Η οριστική διευθέτηση
συμμετοχής και προβολής της κάθε εταιρείας με ένα από τους προτεινόμενους τρόπους θα
εξαρτηθεί από τη συνολική χορηγία.
Το Οργανωτικό - Συντονιστικό Γραφείο θα επιβεβαιώσει γραπτώς στην εταιρεία την ανάληψη
της χορηγικής δραστηριότητας παρέχοντας σχετικές λεπτομέρειες και πληροφορίες το
αργότερο έως και τις 10 Σεπτεμβρίου 2018.

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 το
Οργανωτικό Συντονιστικό Γραφείου που έχει αναλάβει την οικονομική διαχείριση και
τιμολόγηση. 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.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:
Για περισσότερες πληροφορίες:

Κα. Λίνα Σιαμοπούλου
Conferre SA
Tel: +30 26510 68610, Fax: +30 26510 68611
E-mail: info@conferre.gr, Web: www.conferre.gr
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