ΕΝΤΥΠΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Έντυπο Συμμετοχής
Για την καλύτερη συνεργασία μας και την αποφυγή λαθών είναι απαραίτητη η συμπλήρωση
του εντύπου συμμετοχής που θα βρείτε στο τέλος του προγράμματος χορηγιών.
Η αποστολή του εντύπου συμμετοχής δηλώνει την πλήρη αποδοχή των όρων συμμετοχής
που αναφέρονται παρακάτω καθώς και των όρων πληρωμής και ακυρώσεων.
Σε συνέχεια της διαδικασίας θα λάβετε προσφορά - επιβεβαίωση από το γραφείο μας.
Παρακαλώ σημειώστε ότι το Σεμινάριο θα έχει Υβριδική μορφή. Σε περίπτωση που οι
εξελίξεις με τον COVID-19 δεν μας επιτρέψουν να προχωρήσουμε σε υβριδική υλοποίηση, το
Σεμινάριο θα διεξαχθεί VIRTUAL.

Τιμολόγηση
H τιμολόγηση των χορηγιών γίνεται μετά το τέλος του Σεμιναρίου.
Στις τιμές που αναφέρονται δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%.
Επιστροφές χρημάτων από ακυρώσεις θα γίνουν μετά το τέλος του Σεμιναρίου και εφόσον
πληρούνται οι όροι ακύρωσης που ακολουθούν.
Όροι Πληρωμής
Για την επιβεβαίωση των χορηγιών απαιτείται προκαταβολή 50% του συνολικού ποσού.
Εξόφληση 60 ημέρες το αργότερο μετά την παραλαβή του τιμολογίου
Τρόποι Πληρωμής
 Τραπεζικό έμβασμα στην ALPHA Τράπεζα, σε διαταγή: ERA ΕΠΕ
Αριθμός Λογαριασμού 101.00.2002044307, IBAN No GR66 0140 1010 1010 0200 2044 307
 Πιστωτική κάρτα
Ακυρώσεις
Κάθε ακύρωση συμμετοχής πρέπει να γνωστοποιείται μόνο εγγράφως στην ΕRA Ltd.
Για ακύρωση έως 07/11/2021 και θα παρακρατείται το 50% του ποσού ενοικίασης ή
χορηγίας. Πέραν της 07/11/2021, καμία ακύρωση δεν θα γίνεται δεκτή και η πληρωμή της
χορηγίας ή του περιπτέρου είναι υποχρεωτική.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις χορηγίες, επικοινωνήστε με τη
Γραμματεία του Συνεδρίου

Γιώργος Λασηθιωτάκης, gla@era.gr

Έφη Στάμενα, estamena@era.gr
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ΧΟΡΗΓΙΕΣ
Όλες οι εταιρείες που θα συμμετάσχουν στο Συνέδριο με χορηγία
θα συμπεριληφθούν με το λογότυπό τους
στο τελικό πρόγραμμα του Συνεδρίου (ψηφιακό)

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
5.000 €
Η ανωτέρω τιμή συμπεριλαμβάνει: Εκθεσιακό χώρο, παροχή ρεύματος
ισχύος έως 500 WATT, νυχτερινή φύλαξη, συμμετοχή των εκπροσώπων της
εταιρείας στα διαλείμματα καφέ και στα γεύματα του Συνεδρίου.
BANNER
3.000 €
Banner (1μ. πλάτος) της χορηγού εταιρείας θα τοποθετηθεί στο χώρο της
έκθεσης.
Η κατασκευή του banner επιβαρύνει τη χορηγό εταιρεία.
[Χωρίς φυσική παρουσία & τραπέζι].

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ (διάρκεια 30’)
8.000 €
Η χορηγός εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση της κάλυψης των εξόδων
φιλοξενίας (εισιτήρια, διαμονή, μεταφορά) του Προσκεκλημένου Ομιλητού
και του Προεδρείου, καθώς και
την υποχρέωση ενημέρωσης των
συνέδρων, με έντυπο υλικό (πρόσκληση).
ΖΩΝΤΑΝΗ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
8.000 €
Η Χορηγός Εταιρεία έχει το δικαίωμα να προβάλει το λογότυπο της κατά
τη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης.
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ΧΟΡΗΓΙΕΣ

Όλες οι εταιρείες που θα συμμετάσχουν στο Συνέδριο με χορηγία
θα συμπεριληφθούν με το λογότυπό τους
στο τελικό πρόγραμμα του Συνεδρίου (ψηφιακό)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ψηφιακή Υλοποίηση

Το Τελικό Πρόγραμμα, του Συνεδρίου θα υλοποιηθεί
σε ψηφιακή μορφή και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου.
Οπισθόφυλλο:
Εσωτερική Οπισθόφυλλου:
Εσωτερική Καταχώρηση:

3.000€
2.000 €
1.500€

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ VIDEO ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ (max . 30sec)

1.500 €

ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΧΟΡΗΓΟΥ ΣΤΑ NEWSLETTERS

1.300 €
Λογότυπο και link στα Newsletters που θα στέλνονται σε τακτά διαστήματα προς
ενημέρωση των συνέδρων.

ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥ ΣΤΑ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΑΦΕ

4.000 €
Το λογότυπο του Χορηγού θα τοποθετηθεί στο μπουφέ που θα σερβίρεται ο καφές.

ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥ ΣΤΟ ΕΛΑΦΡΥ ΓΕΥΜΑ

7.000 €
Το λογότυπο του Χορηγού θα τοποθετηθεί στο μπουφέ που θα σερβίρεται το
ελαφρύ γεύμα.
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ΚΑΤΟΨΗ
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VIRTUAL
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
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VIRTUAL

Κόστος Χορηγίας: € 1.500

Κόστος Χορηγίας: € 1.500

Κόστος Χορηγίας: € 8.000

Κόστος Χορηγίας: € 3.000
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ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΧΟΡΗΓΟΥ
Επωνυμία Εταιρείας
............................................................................................................................
Υπεύθυνος Επικοινωνίας
..........................................................................................................................
Επάγγελμα
............................................................................................................................
Διεύθυνση
............................................................................................................................
Τηλ. ...............................................Kινητό …………………………………………………
E-mail………………...................
Α.Φ.Μ. ......................................

Τρόπος Συμμετοχής

Δ.Ο.Υ. .............................................................

Περιγραφή

Κόστος

Σύνολο Χορηγίας
Φ.Π.Α. 24%
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Ημερομηνία

Υπογραφή & σφραγίδα εταιρείας
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