
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή έως χορηγός: 

30 Ιουνίου 2018 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή ως χορηγός 

 με δορυφορικό συμπόσιο ή διάλεξη: 

15 Ιουνίου 2018 * 

*(Η τήρηση της ημερομηνίας είναι απαραίτητη προκειμένου 

 να ολοκληρωθεί το τελικό πρόγραμμα) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ 

ΧΟΡΗΓΙΚΩΝ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
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ΕΝΤΥΠΟ ΧΟΡΗΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

 

 ΚΟΣΤΟΣ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 

Χορηγικές 

δραστηριότητες 

προβολής 

Ενοικίαση εκθεσιακού χώρου έως και 6τμ  

/Τοποθέτηση αράχνη, banner 
€ 2.800,00 

**Δορυφορκή διάλεξη  
€ 4.000,00 

(30 min) 

**Δορυφορικό Συμπόσιο  
€ 6.000,00 

(60  min) 

Δαφημιστική καταχώρηση στο πρόγραμμα 
€ 2.500,00 

(οπισθόφυλλο) 

Δαφημιστική καταχώρηση στο πρόγραμμα 

€ 2.000,00 

(εσωτερική) 

Διαφημιστικό ένθετο στις τσάντες των συνέδρων € 1.500,00 

Τεχνική Υποστήριξη € 3.500,00 

Application – E-Program € 2.500,00 

Δεξίωση Υποδοχής Συνεδρίου € 3.000,00 

Ελαφρύ γεύμα/Σνακ  € 2.000,00 

Προβολή Χορηγού στο Δείπνο ομιλητών/συντονιστών 

του συνεδρίου  
€ 2.500,00 

Διάλειμμα καφέ  € 1.200,00 
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XOΡΗΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
 

1. ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 

Το παραπάνω κόστος αναφέρεται σε κόστος ενοικίασης χώρου μόνο και δεν περιλαμβάνει 

προκατασκευασμένο περίπτερο. Δύναται να τοποθετηθεί αράχνη ή banner. 

Προβολή Χορηγού: 

 Ενοικίαση εκθεσιακού χώρου.  

 Αναφορά του ονόματος της χορηγού εταιρείας στις ευχαριστίες στο έντυπο του Τελικού 
Προγράμματος και σε banner που θα αναρτηθεί στον εκθεσιακό χώρο.  

Για την επιλογή θέσης θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Το ύψος της συνολικής χορηγίας θα 

λαμβάνεται επίσης υπόψη και σύμφωνα με το οποίο θα διατίθεται και η σειρά προτεραιότητας στην 

επιλογή του εκθεσιακού χώρου. 

Κόστος Χορηγίας:              2.800,00 €  

 

2. ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ / ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ 

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ  

Δυνατότητα για οργάνωση δορυφορικής διάλεξης 30’ με ενημερωτική ή/και εκπαιδευτική μορφή.      

Θα τηρηθεί απόλυτη σειρά προτεραιότητας στις αιτήσεις για δορυφορικές διαλέξεις. Το ύψος 

της συνολικής χορηγίας θα λαμβάνεται επίσης υπόψη. 

Η ημέρα και ώρα θα ορισθεί από την οργανωτική επιτροπή σύμφωνα με το προκαταρκτικό 

πρόγραμμα.  

Κόστος Χορηγίας:        4.000,00 €  

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ 

Δυνατότητα για οργάνωση δορυφορικού συμποσίου 60’ με ενημερωτική ή/και εκπαιδευτική μορφή.      

Θα τηρηθεί απόλυτη σειρά προτεραιότητας στις αιτήσεις για δορυφορικές διαλέξεις. Το ύψος 

της συνολικής χορηγίας θα λαμβάνεται επίσης υπόψη. 

Η ημέρα και ώρα θα ορισθεί από την οργανωτική επιτροπή σύμφωνα με το προκαταρκτικό 

πρόγραμμα.  

Κόστος Χορηγίας:        6.000,00 €  
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Προβολή Χορηγού: 

 Αναφορά του ονόματος της χορηγού εταιρείας στις ευχαριστίες στο έντυπο του Τελικού 

Προγράμματος και σε banner που θα αναρτηθεί στον εκθεσιακό χώρο. Το πρόγραμμα των 

δορυφορικών διαλέξεων θα συμπεριληφθεί σε ξεχωριστή σελίδα στο τέλος του επιστημονικού 
προγράμματος σύμφωνα με τις νέες οδηγίες του ΠΙΣ για εκδηλώσεις που λαμβάνουν μόρια. 

 

Η εταιρεία χορηγός πρέπει να στείλει γραπτώς στο οργανωτικό – συντονιστικό γραφείο το αργότερο έως 

και τις 15 Ιουνίου 2018 τις προτάσεις της (θέμα δορυφορικής διάλεξης ή συμποσίου, πιθανοί 

προσκελημένοι ομιλητές/πρόεδροι) προκειμένου να ληφθεί υπόψη από την οργανωτική επιτροπή και το 

ΔΣ και να ολοκληρωθεί έγκαιρα το επιστημονικό πρόγραμμα. 

 

Σημείωση: Η εταιρεία χορηγός αναλαμβάνει επιπλέον την κάλυψη των εξόδων διαμονής και 

μετακίνησης των ομιλητών/προέδρων της δορυφορικής διάλεξης ή συμποσίου. 

 

3. ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 

 

Α. ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ  

Το τελικό πρόγραμμα υπολογίζεται να εκτυπωθεί σε 300 αντίτυπα που θα διανεμηθούν στους 

εγγεγραμμένους συμμετέχοντες. Περιορισμένος αριθμός σελίδων του εντύπου του τελικού 

προγράμματος θα τεθεί στη διάθεση των χορηγών για ολοσέλιδες διαφημιστικές καταχωρήσεις των 

προϊόντων τους.  

Προβολή Χορηγού: 

Προβολή Χορηγού: 

 Ολοσέλιδη διαφημιστική καταχώρηση  

Προνομιακές θέσεις: Οπισθόφυλλο 

   Κόστος Χορηγίας:         2.500,00 €  

 Ολοσέλιδη διαφημιστική καταχώρηση – ΑΠΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ (τυχαία σειρά) 

Κόστος Χορηγίας:          2.000,00 €  

 

Αναφορά του ονόματος της χορηγού εταιρείας στις ευχαριστίες στο έντυπο του Τελικού 

Προγράμματος, στην ιστοσελίδα του συνεδρίου και σε banner που θα αναρτηθεί στον εκθεσιακό 

χώρο. 
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Β. ΕΝΘΕΤΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ 

Οι εταιρείες μπορούν να τοποθετήσουν διαφημιστικά έντυπα (300 τεμάχια) στις τσάντες του 

συνεδρίου, οι οποίες θα διανεμηθούν σε όλους τους συμμετέχοντες κατά την εγγραφή τους. Τα 

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

υποδείξει η Γραμματεία. 

Προβολή Χορηγού: 

 Αναφορά του ονόματος της χορηγού εταιρείας στις ευχαριστίες στο έντυπο του Τελικού 

Προγράμματος, στην ιστοσελίδα του συνεδρίου και σε banner που θα αναρτηθεί στον εκθεσιακό 

χώρο. 

 

Κόστος Χορηγίας:       1.500,00 € /ένθετο 

 

4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ 

 

Οι εταιρείες μπορούν να συμμετέχουν ως χορηγοί της τεχνικής υποστήριξης και του οπτικοακουστικού 

εξοπλισμού στο πλαίσιο του Συνεδρίου.  

Προβολή Χορηγού: 

 Αναφορά του λογοτύπου της εταιρείας σε σήμανση που θα τοποθετηθεί στην τεχνική Γραμματεία.  

 Αναφορά του λογοτύπου της εταιρείας στη λίστα των χορηγών του τελικού προγράμματος.  
 

Κόστος Χορηγίας:        3.500,00 € 

 

5. APPLICATION/E-PROGRAM  

Για τις ανάγκες του Συνεδρίου θα δημιουργηθεί εφαρμογή “fertility-sterility2018” που θα 

περιλαμβάνει το ηλεκτρονικό πρόγραμμα και όλες τις χρήσιμες πληροφορίες του Συνεδρίου. Όλοι 

οι συμμετέχοντες μπορούν να έχουν πρόσβαση από όλες τις φορητές συσκευές (IOS, Android, 

Windows), να μένουν ενημερωμένοι για το πρόγραμμα και ταυτόχρονα να αξιολογούν τις 

θεματικές ενότητες και του ομιλητές του Συνεδρίου. 
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Προβολή Χορηγού: 

 Το λογότυπο του χορηγού θα εμφανίζεται στην εφαρμογή και στη λίστα των χορηγών του 

τελικού προγράμματος. 

 Επίσης η επωνυμία της εταιρείας «Sponsors Name» δύναται να διατεθεί ως κωδικός για τη 

πρόσβαση όλων στην ηλεκτρονική εφαρμογή που θα φιλοξενεί το ηλεκτρονικό πρόγραμμα.  

 

Κόστος Χορηγίας:        2.500,00 € 

 

6. ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

Α. ΔΕΞΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ 

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, θα πραγματοποιηθεί Δεξίωση Υποδοχής για τους συμμετέχοντες 

του Συνεδρίου την Παρασκευή, 14 Σεπτεμβρίου 2018. 

Προβολή Χορηγού: 

 Εκτύπωση του λογοτύπου της εταιρείας σε εμφανές σημείο στο χώρο διεξαγωγής. 

 Αναφορά του ονόματος της χορηγού εταιρείας στις ευχαριστίες στο έντυπο του Τελικού 

Προγράμματος, στην ιστοσελίδα του συνεδρίου και σε banner που θα αναρτηθεί στον εκθεσιακό 

χώρο. 

Κόστος Χορηγίας:        3.000,00 €  

 

Β. ΕΛΑΦΡΥ ΓΕΥΜΑ/ ΣΝΑΚ  

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα παρατεθεί για τους συμμετέχοντες του Συνεδρίου το Σάββατο, 15 

Σεπτεμβρίου 2018. 

Προβολή Χορηγού: 

 Εκτύπωση του λογοτύπου της εταιρείας σε εμφανές σημείο στο χώρο διεξαγωγής. 

 Αναφορά του ονόματος της χορηγού εταιρείας στις ευχαριστίες στο έντυπο του Τελικού 

Προγράμματος, στην ιστοσελίδα του συνεδρίου και σε banner που θα αναρτηθεί στον εκθεσιακό 

χώρο. 

 

Κόστος Χορηγίας:        2.000,00 €  
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Γ. ΔΕΙΠΝΟ ΟΜΙΛΗΤΩΝ  

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα παρατεθεί δείπνο προς τους προσκεκλημένους ομιλητές του 

συνεδρίου. Η τελική απόφαση για την ημέρα, ώρα και τόπο θα ορισθεί από την Οργανωτική 

Επιτροπή. 

Προβολή Χορηγού: 

 Εκτύπωση του λογοτύπου της εταιρείας σε εμφανές σημείο στο χώρο διεξαγωγής και στις 

προσκλήσεις. 

 Αναφορά του ονόματος της χορηγού εταιρείας στις ευχαριστίες στο έντυπο του Τελικού 

Προγράμματος, στην ιστοσελίδα του συνεδρίου και σε banner που θα αναρτηθεί στον εκθεσιακό 

χώρο. 

 

Κόστος Χορηγίας:        2.500,00 €  

Δ. ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ 

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα παρατεθούν 3-4 διαλείμματα καφέ για όλους τους συμμετέχοντες 

στο συνεδριακό χώρο. 

Προβολή Χορηγού: 

 Εκτύπωση του λογοτύπου της εταιρείας σε εμφανές σημείο στο χώρο διεξαγωγής. 

 Αναφορά του ονόματος της χορηγού εταιρείας στις ευχαριστίες στο έντυπο του Τελικού 

Προγράμματος, στην ιστοσελίδα του συνεδρίου και σε banner που θα αναρτηθεί στον εκθεσιακό 

χώρο. 

 

Κόστος Χορηγίας:           1.200,00 € /διάλειμμα καφέ 

 

 



 

7 
 

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 30 Ιουνίου 2018 στο Οργανωτικό – 

Συντονιστικό Γραφείο της Εκδήλωσης (e-mail: info@conferre.gr).  

Για τις εταιρείες που επιθυμούν να συμμετέχουν με δορυφορική διάλεξη ή συμπόσιο θα πρέπει να 

αποστείλουν τις προτάσεις τους έως και τις 15 Ιουνίου 2018 προκειμένου να ληφθούν υπόψη από την 

οργανωτική επιτροπή για την ολοκλήρωση του προγράμματος.  

Οι χορηγικές δραστηριότητες θα ανατεθούν με σειρά προτεραιότητας. Η οριστική διευθέτηση συμμετοχής 

και προβολής της κάθε εταιρείας με έναν 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 

Ιουλίου 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 τo 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 της Εκδήλωσης. 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:  

Για περισσότερες πληροφορίες: 

Conferre SA/Συνεδριακή Α.Ε: Οργανωτικό Συντονιστικό Γραφείο: 

Tel: +30 26510 68610, Fax: +30 26510 68611 

E-mail: info@conferre.gr, Web: www.conferre.gr  

mailto:info@conferre.gr
mailto:info@conferre.gr
http://www.conferre.gr/

