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Οι ενδιαφερόμενες Εταιρείες μπορούν να συμμετάσχουν ανεξάρτητα ή και σε συνδυασμό με έναν 

ή και περισσότερους από τους κατωτέρω τρόπους Χορηγίας: 

 

1. ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ  

Η χορηγός εταιρεία μπορεί να τοποθετήσει το Διαφημιστικό της banner ή Περίπτερο στον 

ειδικά διαμορφωμένο Χώρο των διαλειμμάτων καφέ και γεύματος του Συνεδρίου. 

(Όλα τα περίπτερα είναι 6 τ.μ., με διαστάσεις 3 x 2) 

 

Στην τιμή περιλαμβάνονται :  

  Εκθεσιακός χώρος, παροχή ρεύματος έως 500 Watt, κουπόνια διαλειμμάτων καφέ καθώς  

      και  συμμετοχή  στη Δεξίωση Υποδοχής για 2 άτομα ανά εκθέτη.   

  Το λογότυπο του Χορηγού, θα αναφέρεται στο Τελικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου. 

 

Κόστος χορηγίας: € 2.500 
 

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας στη διάθεση των Εκθεσιακών Περιπτέρων. 

 

 

 
2. ΠΑΝΟ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  

 Το όνομα της Χορηγού Εταιρείας θα εμφανίζεται στο Πανό Σηματοδότησης του  Συνεδρίου.   

 Το λογότυπο του Χορηγού, θα αναφέρεται στο Τελικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου. 

 

Κόστος χορηγίας: € 1.500 

  
3. ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΑΦΕ 

Διαλείμματα καφέ (Καφές, τσάι, αναψυκτικά και βουτήματα) θα προσφερθούν δωρεάν στους 

συνέδρους, κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου. Το όνομα της χορηγού Εταιρείας θα τοποθετηθεί 

στο μπουφέ που θα σερβίρεται ο καφές.  

Το λογότυπο του Χορηγού, θα αναφέρεται στο Τελικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου. 

 

 Κόστος χορηγίας: € 2.000 

 
4. ΕΛΑΦΡΙΑ ΓΕΥΜΑΤΑ  

Ελαφριά Γεύματα θα προσφερθούν στους Σύνεδρους κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου. Το όνομα 

της χορηγού Εταιρείας θα τοποθετηθεί στο μπουφέ που θα σερβίρεται το γεύμα.  

  

Το λογότυπο του Χορηγού, θα αναφέρεται στο Τελικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου. 

  

Κόστος χορηγίας: € 3.500 
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5. ΔΕΙΠΝΟ ΠΡΟΣΚΕΛΗΜΕΝΩΝ ΟΜΙΛΗΤΩΝ    

Το Δείπνο θα παρατεθεί στους προσκεκλημένους Ξένους και Έλληνες Ομιλητές, Προέδρους και 

Συντονιστές  (περίπου 50  άτομα), το Σάββατο, 23 Σεπτεμβρίου 2019.  

Η επιλογή του χώρου για την παράθεση του Δείπνου θα γίνει αποκλειστικά από την Οργανωτική 

Επιτροπή σε συνεννόηση με την ενδιαφερόμενη Εταιρεία 

 

Το λογότυπο του Χορηγού, θα αναφέρεται στο Τελικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου. 

  

Κόστος χορηγίας: € 3.000 
 

6.  ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ – ΔΕΞΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ  

Η Τελετή Έναρξης θα πραγματοποιηθεί την πρώτη ημέρα του Συνεδρίου, 27 Σεπτεμβρίου 2019. 

Θα συμμετάσχουν οι Ομιλητές και οι Σύνεδροι (300 άτομα περίπου). Θα ακολουθήσει Δεξίωση. 

  

Το λογότυπο του Χορηγού θα εμφανίζεται: 

  Στην αντίστοιχη Πρόσκληση και  

  Στο Τελικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου  

Κόστος χορηγίας: € 4.000 

 
 

8. ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

Το Τελικό Πρόγραμμα, διαστάσεων 17Χ24, θα εκτυπωθεί σε 400 αντίτυπα και θα δοθεί στους 

Σύνεδρους την ημέρα του Συνεδρίου. 

  

Κόστος χορηγίας :  

 Οπισθόφυλλο: € 2.500                        

 Εσωτερική Οπισθόφυλλου: €1.500  

 Εσωτερική Καταχώρηση: €1.000  

  
 
9. ΈΝΘΕΤΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΈΝΤΥΠΟ 

Η Χορηγός Εταιρεία έχει το δικαίωμα να παραδώσει στη γραμματεία του Συνεδρίου, 10 ημέρες 

πριν την Έναρξή του, το οποίο θα τοποθετηθεί στις τσάντες των Συνέδρων. 

 

Κόστος χορηγίας: € 800 
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Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το θέμα των ανωτέρω χορηγιών, παρακαλείστε 

όπως απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Συνεδρίου:  

ERA LTD  

κος Γιώργος Λασηθιωτάκης   gla@era.gr 

 κα Έφη Στάμενα             estamena@era.gr 

 

Ασκληπιού 17, 106 80 Αθήνα | Τηλ : 210 3634 944   

Fax : 210 3631 690 | Ε-mail: info@era.gr | Website: www.era.gr 
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ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΠΛΑΝΟ 
(ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ 03,00 Χ 02.00)  
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ΚΡΑΤΗΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ – ΧΟΡΗΓΙΕΣ 
 

Όλες οι εταιρείες που θα συμμετάσχουν στο Συνέδριο με οποιοδήποτε τρόπο 

(χορηγία, stand) θα αναφέρονται στο τελικό πρόγραμμα του Συνεδρίου ως χορηγοί. 

 

 Για την επιλογή περιπτέρου, παρακαλούμε υποδείξτε 3 επιλογές με σειρά  

    προτεραιότητας. 

 Στη συνέχεια της διαδικασίας θα λάβετε την προσφορά του γραφείου μας η οποία μετά  

    την αποστολή της (υπογεγραμμένη και σφραγισμένη), θέτει σε ισχύ τη συμμετοχή σας  

    δηλώνοντας παράλληλα και την πλήρη αποδοχή των όρων πληρωμής και ακυρώσεων. 

 Η ERA Ltd.  διατηρεί το δικαίωμα, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης των τετραγωνικών    

    της έκθεσης, να προσθέσει επιπλέον τετραγωνικά χωρίς αυτό να επηρεάζει τα ήδη  

    υπάρχοντα περίπτερα. 
 

ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ 
 

 Κάθε ακύρωση συμμετοχής πρέπει να γνωστοποιείται μόνο εγγράφως στο γραφείο  

    οργάνωσης ERA Ltd με email στο info@era.gr  

 Η συμμετοχή των εταιρειών μπορεί να ακυρωθεί έως 3 Σεπτεμβρίου 2019 χωρίς  

    καμία επιβάρυνση.  Πέραν της   3ης Σεπτεμβρίου 2019 καμία ακύρωση δεν θα γίνεται    

    δεκτή και η πληρωμή της χορηγίας ή του περιπτέρου είναι υποχρεωτική. 

 Επιστροφές χρημάτων από ακυρώσεις θα γίνουν μετά το τέλος του Συμποσίου και εφ’  

    όσον πληρούνται οι παραπάνω όροι ακύρωσης. 
 

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ 
 Στις τιμές που αναφέρονται δεν συμπεριλαμβάνονται οι νόμιμοι φόροι που αφορούν  

    τον ΦΠΑ.  

 Η τιμολόγηση θα γίνεται απ’ το γραφείο οργάνωσης ERA Ltd., μετά το πέρας του 

    Συμποσίου.  
 

 

ΟΡΟΙ & ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
 ΦΠΑ: Τα ανωτέρω ποσά των Χορηγιών εκτός των επισιτιστικών επιβαρύνονται με 24%  

    Φ.Π.Α.  

 Προκαταβολή του 30% του συνόλου των Χορηγιών απαιτείται για την κατοχύρωση  

    της Χορηγίας σας. Οι πληρωμές μπορούν να γίνουν με: 

      - Με τραπεζικό έμβασμα: 

 
 
Δικαιούχος: ERA ΕΠΕ 
Κατάστημα: ΚΕΝΤΡΙΚΟ (101) 
Αριθ. Λογ/σμού: 101-00-2002-044307 
ΙΒΑΝ: GR66 0140 1010 1010 0200 2044 307 
Swift Code (BIC): CRBAGRAAXXX 
 

     - Με επιταγή σε διαταγή της ERA ΕΠΕ  

 

Η εξόφληση του ποσού της Χορηγίας θα πρέπει να γίνει μέχρι 60 ημέρες, 

 μετά την έκδοση του Τιμολογίου.  

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ/ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ 
ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
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ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ _____________________________________________________________________________________ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ______________________________________________________________________________ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ________________________________________________________________________________________________ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ________________________________________________T.K_______________ΠΟΛΗ_______________________ 

TΗΛ:___________________FΑΧ________________ E-MAIL_________________________________________________________ 

Α.Φ.Μ. ..........................................................................  Δ.Ο.Υ. ............................................................................... 

Το έντυπο θα πρέπει να συμπληρωθεί και να αποσταλεί στη γραμματεία του Συνεδρίου  ERA EΠΕ,  

υπόψη κας Έφης Στάμενα είτε με email στο estamena@era.gr ή στο info@era.gr είτε με  fax στο 210 3631690. 

ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΣΤΟΣ 

ΕΚΘΕΣΙΑΚΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ 1η επιλογή : Νο 

2η επιλογή : Νο 

3η επιλογή : Νο 

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ 

ΠΑΝΟ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ- ΔΕΞΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ 

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΑΦΕ 

ΕΛΑΦΡΙΑ ΓΕΥΜΑΤΑ 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ 1. 

2. 

ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΑ/ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 1. 

2. 

ΕΝΘΕΤΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΟΡΗΓΙΑΣ 

Φ.Π.Α. 24%    

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
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ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: 30% του συνολικού ποσού για την επιβεβαίωση του περιπτέρου & Εξόφληση 60 ημέρες από 

την έκδοση του τιμολογίου 
 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩςΗ: Τιμολόγιο θα εκδίδεται μετά το πέρας του Συνεδρίου. Όλες οι προαναφερόμενες τιμές δεν 

συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:  Με επιταγή σε διαταγή ERA ΕΠΕ ή Με τραπεζικό έμβασμα στα κάτωθι στοιχεία του 

τραπεζικού μας λογαριασμού  αναγράφοντας οπωσδήποτε  στην αιτιολογία κατάθεσης, την εταιρεία σας και το 

συνέδριο “MOORFIELDS 2017”: ALPHA BANK - Δικαιούχος: ERA ΕΠΕ - Κατάστημα: ΚΕΝΤΡΙΚΟ (101) - Αριθ. 

Λογ/σμού: 101-00-2002-044307 - ΙΒΑΝ: GR66 0140 1010 1010 0200 2044 307 - Swift Code (BIC): 

CRBAGRAAXXX 

mailto:estamena@era.gr
mailto:info@era.gr

