Σύνοψη Ανταποδοτικών Ωφελών Χορηγών και Εκθετών
Ωφέλη
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Μεγάλοι Χορηγοί

Ενοικίαση ενός (1) περιπτέρου για τις τρεις
(3) ημέρες του Συνεδρίου (24-26
Σεπτεμβρίου 2008)

Αν ζητηθεί, με
επιπλέον χρέωση

Προτεραιότητα επιλογής περιπτέρου έναντι
όλων στην περίπτωση που υπάρχει
ενδιαφέρον συμμετοχής στην έκθεση
Προβολή του ονόματος και λογοτύπου του
χορηγού στις έντυπες εκδόσεις του
προγράμματος του Συνεδρίου
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Γεύματα
Αν ζητηθεί, με Αν ζητηθεί, με
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χρέωση
χρέωση

X
στο εσωτερικό
μέρος του
οπισθοφύλλου

Δυνατότητα εκτύπωσης έγχρωμης
διαφήμισης σε εσωτερικές σελίδες του
έντυπου τελικού προγράμματος.
Εκτύπωση του λογοτύπου του χορηγού σε
πανό που θα αναρτηθούν
a. στην κεντρική αίθουσα του Συνεδρίου
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b. στο χώρο υποδοχής του Συνεδρίου
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Εμφάνιση λογοτύπου στην ιστοσελίδα
χορηγών του Συνεδρίου με αναφορά στο
επίπεδο χορηγίας και με σύνδεση στην
αρχική ιστοσελίδα του χορηγού
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Δυνατότητα διάθεσης διαφημιστικού υλικού
στη τσάντα των συνέδρων (φυλλάδιο,
στυλό, αναμνηστικά ή άλλο)

Δυνατότητα παρουσίασης προϊόντωνυπηρεσιών του χορηγού διάρκειας 10΄ στην
ειδική συνεδρία της ολομέλειας του
Συνεδρίου.
9 Δυνατότητα δωρεάν διάθεσης αίθουσας για
την ειδική και αναλυτική παρουσίαση των
προϊόντων τους σε ενδιαφερόμενους
συνέδρους για 1 ώρα.
10 Δωρεάν εγγραφή και συμμετοχή στο
Συνέδριο δύο (2) ατόμων - αντιπροσώπων
του χορηγού
11 Συμμετοχή δύο (2) ατόμων αντιπροσώπων του χορηγού στο Δείπνο
των ομιλητών
Αναφορά ονόματος του χορηγού και
αναφορά του επιπέδου της χορηγίας στις
έντυπες προσκλήσεις για κάθε γεύμα, που
12
θα βρίσκονται στην τσάντα κάθε συνέδρου.
Έγχρωμη εκτύπωση του ονόματος, του
λογοτύπου και του επιπέδου της χορηγίας:
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a. σε αναρτημένο πόστερ, μεγέθους Α3, σε

13 πάνελ ανακοινώσεων στην είσοδο του
χώρου του γεύματος/καφέ
b. σε τουλάχιστον μία (1) καρτέλλα πάνω σε
κάθε τραπέζι
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