ΕΝΤΥΠΟ
ΧΟΡΗΓΙΚΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΧΟΡΗΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
1. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ROLL UP/ ΑΡΑΧΝΗΣ
Ενοικίαση εκθεσιακού χώρου (αράχνη-banner) 6 τμ.. Οι εταιρείες μπορούν να συμμετέχουν με τη
δυνατότητα τοποθέτησης αράχνης-banner σε ειδικό χώρο που θα διατεθεί η Ιόνιος Ακαδημία.
Η αίθουσα που θα φιλοξενήσει τις εργασίες του προγράμματος βρίσκεται εντός του κτιρίου της
Ακαδημίας. Ως χώρος εκτόνωσης των συνέδρων καθώς και η παράθεση καφέ -γεύματος θα
πραγματοποιείται στο χώρο της έκθεσης.
Οι κρατήσεις θα γίνουν κατά προτεραιότητα και βάσει της διαθεσιμότητας του χώρου.
Προβολή χορηγού
 Αναφορά του λογοτύπου της χορηγού εταιρείας στις ευχαριστίες στο έντυπο του Τελικού
Προγράμματος και σε banner που θα αναρτηθεί στον εκθεσιακό χώρο του Συνεδρίου.
Κόστος Χορηγίας:

2.000,00 € πλέον ΦΠΑ

2. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗΣ / ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ
Δυνατότητα για οργάνωση δορυφορικής διάλεξης 30΄ ή Δορυφορικού Συμποσίου 60΄ με
ενημερωτική ή/και εκπαιδευτική μορφή ή workshop. Θα τηρηθεί απόλυτη σειρά προτεραιότητας στις
αιτήσεις. Το συνολικό ύψος χορηγίας θα λαμβάνεται επίσης σοβαρά υπόψη.
Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες πρέπει να στείλουν γραπτώς το αργότερο έως και τις 30 Νοεμβρίου
2017 στο Οργανωτικό – Συντονιστικό Γραφείο τις προτάσεις τους (θεματολογία, πιθανοί
προσκεκλημένοι ομιλητές) προκειμένου να ληφθεί υπόψη από την Οργανωτική Επιτροπή.
Προβολή χορηγού
 Εκτύπωση επωνυμίας του χορηγού στην αναφορά του συμποσίου/διάλεξης εντός του εντύπου
του επιστημονικού προγράμματος.
 Ένθεση προσκλήσεων δορυφορικού συμποσίου (την επιμέλεια - εκτύπωση των οποίων
αναλαμβάνει η χορηγός εταιρεία) στη συνεδριακή τσάντα.
 Αναφορά του λογοτύπου της χορηγού εταιρείας στις ευχαριστίες στο έντυπο του Τελικού
Προγράμματος και σε banner που θα αναρτηθεί στον εκθεσιακό χώρο του Συνεδρίου.
Κόστος Χορηγίας:

Δορυφορική διάλεξη: 2.000,00 € πλέον ΦΠΑ
Δορυφορικό Συμπόσιο: 3.000,00 € πλέον ΦΠΑ

Σημειώσεις
 Στο παραπάνω κόστος συμπεριλαμβάνεται η αίθουσα, ο τεχνικός εξοπλισμός και η τεχνική
υποστήριξη
 Η εταιρεία χορηγός αναλαμβάνει επιπλέον, πέραν του χορηγικού πακέτου την κάλυψη των
εξόδων διαμονής και μετακίνησης των ομιλητών του δορυφορικού συμποσίου. Το παραπάνω ισχύει
και για ομιλητές που είναι προσκεκλημένοι στο επιστημονικό πρόγραμμα του συνεδρίου εκ μέρους
της Οργανωτικής Επιτροπής.
 Για τη θεματολογία/ ομιλητές καθώς και για την ακριβή ώρα της δορυφορικής διάλεξης
απαιτείται η έγκριση της Οργανωτικής Επιτροπής.
3. ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Α. ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
Το τελικό πρόγραμμα θα διανεμηθεί στους εγγεγραμμένους συμμετέχοντες on-site κατά την εγγραφή
τους. Περιορισμένος αριθμός σελίδων του εντύπου του τελικού προγράμματος θα τεθεί στη διάθεση
των χορηγών για ολοσέλιδες διαφημιστικές καταχωρήσεις των προϊόντων τους.
Προβολή Χορηγού:
 Ολοσέλιδη διαφημιστική καταχώρηση.
 Αναφορά του ονόματος της χορηγού εταιρείας στις ευχαριστίες στο έντυπο του Τελικού
Προγράμματος καθώς και σε banner που θα αναρτηθεί στο χώρο διεξαγωγής του σεμιναρίου.
Κόστος Χορηγίας:
 Εσωτερική καταχώρηση (τυχαία):
Οπισθόφυλλο:

1.500,00 € πλέον ΦΠΑ
2.000,00 € πλέον ΦΠΑ

Σημειώσεις
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 τις 28 Φεβρουαρίου 2018 (αφού προηγηθεί επιβεβαίωση συμμετοχής
από το Οργανωτικό Γραφείο).

Γ. ΕΝΘΕΤΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
Οι εταιρείες μπορούν να τοποθετήσουν διαφημιστικά έντυπα στο folder του συνεδρίου, τα οποία θα
διανεμηθούν σε όλους τους συμμετέχοντες κατά την εγγραφή τους. Τα έντυπα δεν θα πρέπει να
ξεπερνούν το μέγεθος σελίδας Α4 και θα πρέπει να παραδοθούν σε χώρο που θα υποδείξει η
Γραμματεία σε 200 αντίτυπα.
Προβολή Χορηγού:
 Αναφορά του ονόματος της χορηγού εταιρείας στις ευχαριστίες στο έντυπο του Τελικού
Προγράμματος καθώς και σε banner που θα αναρτηθεί στο χώρο διεξαγωγής του Συνεδρίου

Κόστος Χορηγίας:

1.000,00 € πλέον ΦΠΑ ανά ένθετο

4. ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΑΦΕ
Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα υπάρχει διάθεση καφέ σε χώρο ακριβώς έξω από την αίθουσα
διαλέξεων.
Η εταιρεία αναλαμβάνει 2 διαλείμματα καφέ για 150 συμμετέχοντες θα παρατεθούν στο χώρο
διεξαγωγής του Συνεδρίου
Προβολή Χορηγού:
 Αναφορά του λογοτύπου της εταιρείας στο μπουφέ.
 Αναφορά του ονόματος της χορηγού εταιρείας στις ευχαριστίες στο έντυπο του Τελικού
Προγράμματος καθώς και σε banner που θα αναρτηθεί στο χώρο του σεμιναρίου

Κόστος Χορηγίας:

1.200,00 € πλέον ΦΠΑ

ΔΕΞΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
Δεξίωση υποδοχής για περίπου 150 συμμετέχοντες θα παρατεθεί στο χώρο διεξαγωγής του
Συνεδρίου.
Προβολή Χορηγού:
 Αναφορά του λογοτύπου της εταιρείας στο μπουφέ.
 Αναφορά του ονόματος της χορηγού εταιρείας στις ευχαριστίες στο έντυπο του Τελικού
Προγράμματος καθώς και σε banner που θα αναρτηθεί στο χώρο του σεμιναρίου

Κόστος Χορηγίας:

2.000,00 € πλέον ΦΠΑ

5. ΟΠΤΙΚΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
Οι εταιρείες μπορούν να καλύψουν τα έξοδα ενοικίασης οπτικοακουστικού εξοπλισμού και τεχνικής
υποστήριξης στο πλαίσιο του Συνεδρίου.
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 Συνεδρίου.
Κόστος Χορηγίας: 2.000,00 € πλέον ΦΠΑ

6. ΑΠΛΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ
ΧΟΡΗΓΩΝ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.
 Αναφορά του λογοτύπου της εταιρείας-χορηγού στις ευχαριστίες στο έντυπο του Τελικού
Προγράμματος και σε banner που θα αναρτηθεί στον εκθεσιακό χώρο του Συνεδρίου.
Κόστος Χορηγίας: 1.000,00 € πλέον ΦΠΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
Ανάληψη χορηγίας – προβολή εταιρείας
Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες προκειμένου να αναλάβουν κάποια χορηγική δραστηριότητα
παρακαλούνται να αποστείλουν το συνημμένο Δελτίο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έως και τις 30
Νοεμβρίου 2017 στο Οργανωτικό – Συντονιστικό Γραφείο.
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 της. Το Οργανωτικό – Συντονιστικό Γραφείο θα επιβεβαιώσει
γραπτώς στην εταιρεία την ανάληψη της χορηγικής δραστηριότητας παρέχοντας σχετικές
λεπτομέρειες και πληροφορίες.

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 τη
Συνεδριακή ΑΕ που θα αναλάβει την οικονομική διαχείριση και τιμολόγηση για λογαριασμό του
οργανωτικού φορέα. 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 Εταιρεία Συνεδριακή ΑΕ αμέσως μετά το πέρας του Συνεδρίου.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
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Α.Φ.Μ. ΕΤΑΙΡΙΑΣ:
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ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
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FAX:

_________________________________________________

E-MAIL:

_________________________________________________

ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΟΡΗΓΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ

