
 

 

ΦΟΡΗΓΙΚΟ ΠΑΚΕΣΟ 

 

 

 

 



 

 

ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΕ ΠΡΟΒΟΛΗ 

 

ΦΡΤΟ ΦΟΡΗΓΟ                                            € 10.000 πλέον ΥΠΑ 

 
Τα οφέλη του Χρυσού Χορηγού είναι: 

o Εκθεσιακός χώρος 8 τμ. με προτεραιότητα επιλογής χώρου   

o Δείπνο Συνεδρίου (τοποθέτηση λογοτύπου χορηγού στο χώρο του δείπνου)   

o Διαφημιστικό ένθετο στις τσάντες των Συνέδρων   

o 6 δωρεάν εγγραφές στο Συνέδριο  

o Προβολή εταιρικού video στην αίθουσα του Συνεδρίου στα διαλείμματα & 

δυνατότητα ομιλίας/εταιρικής παρουσίασης (5’)  

o Λογότυπο του χορηγού στην ιστοσελίδα του συνεδρίου 

o Σύνδεση (Link) της ιστοσελίδας της χορηγού εταιρίας με την επίσημη ιστοσελίδα του 

συνεδρίου 

o Λογότυπο του χορηγού στα τελικά έντυπα του Συνεδρίου (αφίσα, banner, σελίδα 

ευχαριστιών του τελικού προγράμματος - οπισθόφυλλο) 

 

Ορισμένες από τις παραπάνω υπηρεσίες επιβεβαιώνονται μόνο με σειρά προτεραιότητας. Σε 

περίπτωση δεύτερου Χρυσού χορηγού θα προσφέρονται παρεμφερείς τρόποι προβολής. 

 

ΑΗΜΕΝΙΟ ΦΟΡΗΓΟ                                     € 5.000 πλέον ΥΠΑ  

 
Τα οφέλη του Ασημένιου Χορηγού είναι: 

o Εκθεσιακός χώρος 6 τμ. με προτεραιότητα επιλογής χώρου 

o Ελαφρύ γεύμα (τοποθέτηση λογότυπου χορηγού στον χώρο του γεύματος) 

o Διαφημιστικό ένθετο στις τσάντες των Συνέδρων  

o 3 δωρεάν εγγραφές στο Συνέδριο 

o Λογότυπο του χορηγού στην ιστοσελίδα του συνεδρίου 

o Σύνδεση (Link) της ιστοσελίδας της χορηγού εταιρίας με την επίσημη ιστοσελίδα του 

συνεδρίου 

o Λογότυπο του χορηγού στα τελικά έντυπα του Συνεδρίου (αφίσα, banner, σελίδα 

ευχαριστιών του τελικού προγράμματος - οπισθόφυλλο) 

 

 

Ορισμένες από τις παραπάνω υπηρεσίες επιβεβαιώνονται μόνο με σειρά προτεραιότητας. Σε 

περίπτωση δεύτερου Ασημένιου χορηγού θα προσφέρονται παρεμφερείς τρόποι προβολής. 

 

ΦΑΛΚΙΝΟ ΦΟΡΗΓΟ                                                   € 2.000 πλέον ΥΠΑ  

 
Τα οφέλη του Χάλκινου Χορηγού είναι: 

o Εκθεσιακός χώρος 4 τμ. με προτεραιότητα επιλογής χώρου   

o Διαφημιστικό ένθετο στις τσάντες των Συνέδρων   

o 1 δωρεάν εγγραφή στο Συνέδριο 

o Λογότυπο του χορηγού στην ιστοσελίδα του συνεδρίου 

o Σύνδεση (Link) της ιστοσελίδας της χορηγού εταιρίας με την επίσημη ιστοσελίδα του 

συνεδρίου 

o Λογότυπο του χορηγού στα τελικά έντυπα του Συνεδρίου (αφίσα, banner, σελίδα 

ευχαριστιών του τελικού προγράμματος - οπισθόφυλλο) 


