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Επίπεδο 1 – ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 

προτεινόμενο ύψος Χορηγίας €500 
 

 Αναφορά στο επικοινωνιακό υλικό του Συνεδρίου 

 Αναφορά στα Δελτία Τύπου 

 Λογότυπο στο κεντρικό banner του Συνεδρίου* 

 Λογότυπο και εταιρική παρουσίαση στα πρακτικά, που θα αναρτηθούν στην 

ιστοσελίδα του Συνεδρίου (ως 4 σελίδες)* 

 
* με απ’ ευθείας παραπομπή στην ιστοσελίδα του χορηγού, όπου η ανάρτηση γίνεται 

σε ηλεκτρονικό μέσο 

 

Επίπεδο 2 – ΧΟΡΗΓΟΣ  

προτεινόμενο ύψος Χορηγίας €2.000 
 

 Αναφορά στο επικοινωνιακό υλικό του Συνεδρίου  

 Αναφορά στα Δελτία Τύπου 

 Λογότυπο στο κεντρικό banner του Συνεδρίου* 

 Λογότυπο και εταιρική παρουσίαση στα πρακτικά, που θα αναρτηθούν στην 

ιστοσελίδα του Συνεδρίου (ως 6 σελίδες)* 

 Προσφορά 2 προσκλήσεων για το συνέδριο  

 Περίπτερο με poster /ενημερωτική αφίσα της εταιρείας σε συγκεκριμένο σημείο 

του Συνεδρίου και διανομή ενημερωτικού υλικού 

 Επικοινωνία με δίφυλλο ή τρίφυλλο εταιρικό ενημερωτικό έντυπο που θα 

διανεμηθεί στο Συνέδριο. 

 

* με απ’ ευθείας παραπομπή στην ιστοσελίδα του χορηγού, όπου η ανάρτηση 

γίνεται σε ηλεκτρονικό μέσο 
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Επίπεδο 3 – ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ  

προτεινόμενο ύψος Χορηγίας €3.500 
 

 Αναφορά στο επικοινωνιακό υλικό του Συνεδρίου  

 Αναφορά στα Δελτία Τύπου 

 Λογότυπο στο κεντρικό banner του Συνεδρίου* 

 Λογότυπο και εταιρική παρουσίαση στα πρακτικά, που θα αναρτηθούν στην 

ιστοσελίδα του Συνεδρίου(ως 10 σελίδες)* 

 Λογότυπο στο πρόγραμμα ομιλιών του Συνεδρίου* 

 Προσφορά 5 προσκλήσεων για το συνέδριο  

 Περίπτερο με poster /ενημερωτική αφίσα της εταιρείας σε συγκεκριμένο σημείο 

του Συνεδρίου και διανομή ενημερωτικού υλικού 

 Επικοινωνία με δίφυλλο ή τρίφυλλο εταιρικό ενημερωτικό έντυπο που θα 

διανεμηθεί στο Συνέδριο (μέσα στην τσάντα πολλαπλής χρήσης) 

 Λογότυπο στην αφίσα του Συνεδρίου 

 Εταιρική παρουσίαση και παρουσίαση best practices στο Συνέδριο (μέγιστης 

διάρκειας 15 λεπτών) 

 

* με απ’ ευθείας παραπομπή στην ιστοσελίδα του χορηγού, όπου η ανάρτηση 

γίνεται σε ηλεκτρονικό μέσο 

 
 
 

Τι ΔΕΝ καλύπτει η Διοργάνωση του Συνεδρίου 
 

 Κόστος επιμέλειας και κατασκευής διανεμόμενου ενημερωτικού υλικού 

εταιρειών 

 Κόστος σχεδίασης και κατασκευής / εγκατάστασης Posters, Banners, Stands 

 Κόστος δημιουργίας και επιμέλειας Εταιρικών Παρουσιάσεων και Videos 

 
 

 


