ΧΟΡΗΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΧΟΡΗΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ
(ΠΛΕΟΝ 24% ΦΠΑ)

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ

6.000,00 €

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ

4.000,00 €

ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ
ΣΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΕΝΘΕΤΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ
ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΑΙΚΗ ΤΣΑΝΤΑ

3.000,00 €

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

4.000,00 €

ΧΟΡΗΓΙΑ ΔΕΙΠΝΟΥ ΟΜΙΛΗΤΩΝ

2.000,00 €

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

2.500,00 €
1.000,00 €

1. ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ/ ΔΙΑΛΕΞΗ
Το Επιστημονικό Πρόγραμμα του Σεμιναρίου θα περιλαμβάνει δορυφορικά συμπόσια και
διαλέξεις με εκπαιδευτικό χαρακτήρα δίνοντας τη δυνατότητα για ενεργή και δυναμική παρουσία
των ενδιαφερόμενων εταιρειών.
Προτεινόμενα Δορυφορικά Συμπόσια/ Διαλέξεις
Δορυφορικό Συμπόσιο (60 λεπτά):

Δορυφορική Διάλεξη (30 λεπτά):

Παρασκευή, 14 Σεπτεμβρίου 2018

13.30 – 14.30

Παρασκευή, 14 Σεπτεμβρίου 2018

20.30 – 21.30

Σάββατο, 15 Σεπτεμβρίου 2018

13.00 – 14.00

Σάββατο, 15 Σεπτεμβρίου 2018

20.30 – 21.30

Κυριακή, 16 Σεπτεμβρίου 2018

11.00 – 11.30

Θα τηρηθεί απόλυτη σειρά προτεραιότητας στις αιτήσεις. Το συνολικό ύψος χορηγίας θα λαμβάνεται
επίσης σοβαρά υπόψη.
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 Σεμιναρίου.
Κόστος χορηγίας
Κόστος χορηγίας Δορυφορικού Συμποσίου :

6.000,00 € πλέον 24% ΦΠΑ

Κόστος χορηγίας Δορυφορικής Διάλεξης:

4.000,00 € πλέον 24% ΦΠΑ

Σημειώσεις
Για τη θεματολογία/ ομιλητές καθώς και για την ακριβή ώρα
συμποσίου/διάλεξης απαιτείται η έγκριση της Οργανωτικής Επιτροπής.

του δορυφορικού

Η εταιρεία αναλαμβάνει επίσης την κάλυψη των εξόδων διαμονής και μετακίνησης των
ομιλητών/προέδρων του δορυφορικού συμποσίου/διάλεξης. Το παραπάνω ισχύει και για
ομιλητές/προεδρεία που είναι ήδη προσκεκλημένοι στο επιστημονικό
πρόγραμμα
του
σεμιναρίου εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής.
Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες πρέπει να στείλουν γραπτώς το αργότερο έως και τις 15 Ιουνίου
2018 στο Οργανωτικό – Συντονιστικό Γραφείο τις προτάσεις τους (θεματολογία, πιθανοί
προσκεκλημένοι ομιλητές) προκειμένου να ληφθεί υπόψη από την Οργανωτική Επιτροπή.

2. ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
Οι εργασίες του Σεμιναρίου θα πραγματοποιηθούν στο Ξενοδοχείο Epirus lx Palace στα Ιωάννινα.
Στο πλαίσιο του Σεμιναρίου θα λειτουργεί ιατροφαρμακευτική και εμπορική έκθεση στο foyer της
συνεδριακής αίθουσας του Ξενοδοχείου Epirus lx Palace. Στον ίδιο χώρο θα λειτουργεί η
Γραμματεία του Σεμιναρίου και θα διεξάγονται τα διαλείμματα καφέ. Οι εταιρείες μπορούν να
συμμετάσχουν με εκθεσιακό περίπτερο.
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 Σεμιναρίου.
Κόστος χορηγίας
3.000,00 € πλέον 24% ΦΠΑ

Ενοικίαση περιπτέρου 6 τμ.:
Σημειώσεις

Το παραπάνω κόστος αναφέρεται μόνο σε κόστος ενοικίασης χώρου και δεν περιλαμβάνει
προκατασκευασμένο περίπτερο.
Το τοπογραφικό του εκθεσιακού χώρου θα διαμορφωθεί σύμφωνα με την εκδήλωση
ενδιαφέροντος των εταιρειών που επιθυμούν να συμμετάσχουν ως εκθέτες και θα είναι
διαθέσιμο μετά τις 27 Αυγούστου 2018.

3. ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
Α. ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
Το Επιστημονικό Πρόγραμμα του Σεμιναρίου υπολογίζεται να εκτυπωθεί και να διανεμηθεί στους
εγγεγραμμένους συμμετέχοντες on-site. 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 λογοτύπου της χορηγού εταιρείας στις ευχαριστίες στο έντυπο του Τελικού
Προγράμματος και σε banner που θα αναρτηθεί στο χώρο του Σεμιναρίου.
Κόστος Χορηγίας
Εσωτερική καταχώρηση:

2.500,00 € πλέον 24% 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 27 Αυγούστου 2018 (αφού προηγηθεί επιβεβαίωση συμμετοχής
από το Οργανωτικό Γραφείο).
Β. ΕΝΘΕΤΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
Προβολή Χορηγού:
 Αναφορά του λογοτύπου της χορηγού εταιρείας στις ευχαριστίες στο έντυπο του Τελικού
Προγράμματος και σε banner που θα αναρτηθεί στο χώρο του Σεμιναρίου.
Κόστος Χορηγίας:
1.000,00 € πλέον 24% ΦΠΑ ανά ένθετο

Ένθετο:

4. ΟΠΤΙΚΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
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 χορηγού εταιρείας στις ευχαριστίες στο έντυπο του Τελικού
Προγράμματος και σε banner που θα αναρτηθεί στο χώρο του Σεμιναρίου.
Κόστος Χορηγίας:
Οπτικοακουστική & τεχνική κάλυψη:

4.000,00 € πλέον 24% ΦΠΑ

5. ΔΕΙΠΝΟ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Στο πλαίσιο του σεμιναρίου θα παρατεθεί δείπνο για τους ομιλητές/προεδρεία και τα μέλη της
Οργανωτικής Επιτροπής την Παρασκευή, 14 Σεπτεμβρίου 2018 στις 21.00 σε χώρο που θα
επιλέξει η Οργανωτική Επιτροπή.
Προβολή Χορηγού
 Εκτύπωση του λογοτύπου της εταιρείας-χορηγού στην κάρτα του μενού που θα τοποθετηθεί
στα τραπέζια διεξαγωγής του Δείπνου.
 Αναφορά του λογοτύπου της χορηγού εταιρείας στις ευχαριστίες στο έντυπο του Τελικού
Προγράμματος και σε banner που θα αναρτηθεί στο χώρο του Σεμιναρίου.
Κόστος Χορηγίας:
Δείπνο:

2.000,00 € πλέον 24% ΦΠΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ – ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες προκειμένου να αναλάβουν κάποια χορηγική δραστηριότητα
παρακαλούνται να αποστείλουν το συνημμένο Δελτίο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έως και τις
15 Ιουνίου 2018 στο Οργανωτικό – Συντονιστικό Γραφείο του Σεμιναρίου. Οι χορηγικές
δραστηριότητες θα ανατεθούν με σειρά προτεραιότητας.
Όλες οι εταιρείες που θα στηρίξουν οικονομικά τις εργασίες του Σεμιναρίου και θα
συμμετάσχουν ως χορηγοί θα αναφερθούν στις ευχαριστίες στο έντυπο του Τελικού
Προγράμματος και σε banner που θα αναρτηθεί στο χώρο του Σεμιναρίου.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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
Σεμιναρίου.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

_________________________________________________

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

_________________________________________________

Α.Φ.Μ. ΕΤΑΙΡΙΑΣ:

_________________________________________________

Δ.Ο.Υ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

_________________________________________________

ΟΝΟΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ:

_________________________________________________

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

_________________________________________________

FAX:

_________________________________________________

E-MAIL:

_________________________________________________

ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΟΡΗΓΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:
1.

______________________________________________________________________

2.

______________________________________________________________________

3.

______________________________________________________________________

4.

______________________________________________________________________

5.

______________________________________________________________________

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

_____________________________

ΣΦΡΑΓΙΔΑ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ:

________________________________

