Σάββατο 18-6-2022, Αγρίνιο
Χορηγικές Δυνατότητες Στρατηγικού Συνεδρίου
Σας προσκαλούμε να αξιοποιήσετε Συνέδριο για την προβολή της εταιρείας σας, μέσω των ακόλουθων
δυνατοτήτων που σας προσφέρονται.

Χρυσός Χορηγός :

€ 15.000

Μεγάλος Χορηγός:

€ 12.000

Χορηγοί:
Υποστηρικτές:
Εταιρική Ροτόντα 6 ατόμων

€
€
€

8.000
4.000
2.000

Συμμετοχές* / Άτομο :

€

350

Οι κύριες παροχές των Χορηγών-Υποστηρικτών
ΧΡΥΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑ

ΜΕΓΑΛΗ
ΧΟΡΗΓΙΑ

ΧΟΡΗΓΙΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Δυνατότητα συμμετοχής στο περιεχόμενο ενότητας του
Συνεδρίου

✓

Χαιρετισμός στην έναρξη του συνεδρίου

✓

Πρωτεύουσα ομιλία στην ενότητα που σας ενδιαφέρει

10΄σε
διακεκριμένη
θέση του
προγράμματος

10΄ ομιλία σε
θεματική
ενότητα

Συμμετοχή
στελέχους σας σε
συζήτηση πάνελ

Συμμετοχή
στελέχους σας σε
συζήτηση πάνελ

Παρουσία λογοτύπου στα σκηνικά/σήματα/ banners του
Forum

Διακεκριμένη
θέση

Ξεχωριστή θέση

✓

✓

Εταιρικό προφίλ χορηγού στο έντυπο πρόγραμμα που
διανέμεται στους Συνέδρους και στο website της
εκδήλωσης

Κείμενο
200 λέξεων

Κείμενο
100 λέξεων

website

website

Επιλογή
Χωροταξικής
τοποθέτησης

Σκηνικά

Roll up

Roll up

Διακεκριμένη
Θέση

✓

✓

✓

(6 θέσεις)

(5 θέσεις)

(4 θέσεις)

(2 θέσεις)

✓

✓

✓

Booth (επιλογής και κατασκευής του χορηγού) στον
εκθεσιακό χώρο – διαστάσεις δίδονται από το διοργανωτή
Παρουσία λογότυπου στο πρόγραμμα επικοινωνίας του
Forum, το οποίο περιλαμβάνει direct mailings σε
στοχευόμενους αποδέκτες, καταχωρήσεις σε εκδόσεις
Περιοδικών, ημερήσιες εφημερίδες και web sites, καθώς και
στο site του συνεδρίου.
Δωρεάν προσκλήσεις αθροιστικά για πελάτες και στελέχη
της εταιρείας

Προβολή μετά την ολοκλήρωση. Εκτενής κάλυψη του
συνεδρίου στα ΜMΕ με αναφορά στους χορηγούς.

Roll up

Εταιρική ροτόντα
με λογότυπο

✓

Όροι πληρωμής:
Α) 50% άμεσα εισπρακτέο με την υπογραφή της συμφωνίας & 50% εξόφληση 5 εργάσιμες πριν το Συνέδριο .
Οι τιμές που αναφέρονται είναι χωρίς ΦΠΑ 24%.
Β) Σε περίπτωση που δεν επιλεχθεί συγκεκριμένο πακέτο χορηγίας, ή επιλεγεί με διαφορετική (εκπτωτική)
αξία, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα διαφοροποίησης των ανταποδοτικών ωφελημάτων.
•

Τα ειδικότερα αντισταθμιστικά ωφελήματα των χορηγών και των υποστηρικτών αναφέρονται
αναλυτικά στις προτάσεις ενίσχυσης του Συνεδρίου.

•

Ως “Θέσεις” στις δωρεάν προσκλήσεις αναφέρονται οι με φυσική παρουσία συμμετέχοντες στο
Συνέδριο. Για τις διαδικτυακές συμμετοχές θα υπάρξει σχετική συνεννόηση.

•

Οι συμμετοχές δύναται να είναι διαφορετικές σε κάθε ενότητα.

•

Πιθανές παροχές εκ μέρους των χορηγών (value in kind) προς τους Σύνεδρους, που αφορούν σε
διαφημιστικές προωθήσεις, εντυποδιανομή και παραχώρηση δωρεάν προϊόντων, δεν διαφοροποιούν
την συνολική οικονομική τους υποχρέωση και η δυνατότητα αυτή θεωρείται επιπρόσθετη
αδειοδότηση-παροχή των διοργανωτών προς τον χορηγό.

* Η συμμετοχές με φυσική παρουσία θα συμπληρωθούν, κατόπιν αποστολής προσωπικών προσκλήσεων εκ
μέρους των Διοργανωτών.

