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ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ
Μέγας χορηγός
Η χορηγία καλύπτει τη διοργάνωση Δορυφορικής Διάλεξης [Δ.Δ.] μισής ώρας ή Δορυφορικού
Συμποσίου [Δ.Σ.] μίας ώρας.
Οφέλη Χορηγού
Εκθεσιακός χώρος 12τμ
Καταχώρηση στο οπισθόφυλλο τελικού προγράμματος ή 1η εσωτερική σελίδα τελικού προγράμματος
Ένθετο στην τσάντα
Τοποθέτηση επιδαπέδιου banner στην κεντρική αίθουσα
E-banner στο επίσημο site του συνεδρίου
Ένα E-banner σε newsletter του συνεδρίου
Προσυπολογιζόμενο κόστος [Δ.Δ ½ ώρας]
20.000 €
Προσυπολογιζόμενο κόστος [Δ.Σ 1 ώρας]
24.000 €
Εκθεσιακός χώρος
Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου και εντός του Συνεδριακού κέντρου θα λειτουργεί Έκθεση την
οποία θα μπορούν να επισκέπτονται οι Σύνεδροι.
Κόστος ενοικίασης εκθεσιακού χώρου 6 τ.μ.
4.000 €
Κόστος ενοικίασης εκθεσιακού χώρου 8 τ.μ.
6.000 €
Κόστος ενοικίασης εκθεσιακού χώρου12 τ.μ.
7.000 €
Διοργάνωση διάλεξης 60’
Κόστος 10.000 €
Η χορηγία καλύπτει τη διοργάνωση διάλεξης διάρκειας μιας ώρας στα πλαίσια του Επιστημονικού
Προγράμματος του Συνεδρίου
Διοργάνωση διάλεξης 30’
Κόστος 5.000 €
Η χορηγία καλύπτει τη διοργάνωση διάλεξης διάρκειας μισής ώρας στα πλαίσια του Επιστημονικού
Προγράμματος του Συνεδρίου
Καταχώρηση οπισθόφυλλο στο Τελικό Πρόγραμμα
Κόστος 3.000 €
Διαφημιστικός χώρος για καταχώρηση στο οπισθόφυλλο του Τελικού προγράμματος
Καταχώρηση εσωτερική σελίδα στο Τελικό Πρόγραμμα
Κόστος 2.500 €
Διαφημιστικός χώρος για καταχώρηση σε εσωτερική σελίδα του Τελικού προγράμματος
Τοποθέτηση roll up banner στην αίθουσα το συνεδρίου
Κόστος 2.500 €
Η χορηγία καλύπτει την τοποθέτηση roll up banner στην αίθουσα το συνεδρίου κατά τη διάρκεια
του Επιστημονικού Προγράμματος
Ένθετο στην τσάντα
Κόστος ανά ένθετη 2.500 €
Η χορηγία καλύπτει την τοποθέτηση διαφημιστικού υλικού & δειγμάτων στην τσάντα των
Συνέδρων
E-banner στο newsletter του συνεδρίου
Κόστος ανά e-banner 2.500 €
Η χορηγία καλύπτει την τοποθέτηση e-banner με το λογότυπο του χορηγού στο επίσημο site
του συνεδρίου
Διάλειμμα καφέ
Κόστος ανά διάλειμμα: 2.000 €
Η χορηγία καλύπτει την προσφορά ενός ή περισσοτέρων διαλειμμάτων καφέ που θα προσφερθούν
στους συμμετέχοντες
Προβολή Χορηγών σε σταθμό φόρτισης κινητών τηλεφώνων
(ισχύει για έναν χορηγό)

Κόστος 1.500 €

Προβολή Χορηγών
Αναφορά όλων των χορηγών
στο έντυπο
του Τελικού Προγράμματος
(Τα εταιρειών
παραπάνω στις
κόστηευχαριστίες
δεν περιλαμβάνουν
φπα 24%)
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