
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΧΟΡΗΓΩΝ  



 

 

 
1 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

Μαυρομματαίων 2  
Αθήνα - Ελλάδα 
T.K. 106 82 
Τηλ : +30(210) 7705785 
Fax : +30(210) 7705785 
Email : info@grlae.gr  

Ιστοσελίδα: www.grlae.gr  

Διοικητικό Συμβούλιο Π.Ε.Σ.Ε. 
Πρόεδρος:  Κοβάνης Αθανάσιος  
Αντιπρόεδρος:  Γαργάνης Κυριάκος 
Γ. Γραμματέας:  Κιμισκίδης Βασίλειος  
Ταμίας:  Γιαννακόδημος Στυλιανός 
Μέλος:   Μαρκούλα Σοφία 

 
 

Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί με υβριδικό τρόπο στην Αίθουσα Συνεδριάσεων 
του Π.Ε.Σ.Ε. με φυσική παρουσία περιορισμένου αριθμού συμμετεχόντων στο 
χώρο και ταυτόχρονη μετάδοση (live streaming) για τους λοιπούς 
εγγεγραμμένους, τηρώντας όλους τους υγειονομικούς όρους και προϋποθέσεις, 
σύμφωνα με το υγειονομικό πρωτόκολλο διοργάνωσης εκδηλώσεων.  

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ (PCO): 

MYRTALY CONGRESS IKE 
Πλ. Νεομάρτυρος Ιωάννου 2,  
Ιωάννινα, ΤΚ: 452 21 
T: 26510 73519 
E: info@myrtalycongress.gr 
W: https://myrtalycongress.gr 
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ΧΟΡΗΓΙΚA ΠΑΚΕΤΑ 
 

 

1. ΥΒΡΙΔΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 
 

ΧΟΡΗΓΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ Α 

Διαφημιστική καταχώρηση / Διαδικτυακή προβολή / 
Αναφορά Λογοτύπου / Τοποθέτηση Banner 

€ 4.000 πλέον ΦΠΑ 

  

  

2. ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΜΟΡΦΗ 
 

ΧΟΡΗΓΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ Β 

Διαφημιστική καταχώρηση / Διαδικτυακή προβολή / 
Αναφορά Λογοτύπου  

€ 3.000 πλέον ΦΠΑ 

ΧΟΡΗΓΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ Γ 

Διαδικτυακή προβολή / Αναφορά Λογοτύπου  

€ 1.500 πλέον ΦΠΑ 

 

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.  

Το ύψος της συνολικής χορηγίας θα λαμβάνεται επίσης υπόψη.  

 
Οι διαφημιστικές καταχωρήσεις θα πρέπει να αποσταλούν σε ηλεκτρονική μορφή, στην 
Γραμματεία του Συνεδρίου: MYRTALY CONGRESS IKE μέσω email: info@myrtalycongress.gr με 
τις παρακάτω προδιαγραφές: 

➢ Διαστάσεις 15,5 εκ. (πλάτος) x 23 εκ. (ύψος)  
➢ Αρχείο: Pdf ή Jpg ή Tif ανάλυσης 300dpi (σε φυσικό μέγεθος)  

 

Αναφορά λογοτύπου: 

✓ στις ευχαριστίες στο ηλεκτρονικό τελικό πρόγραμμα 
✓ στην ιστοσελίδα του ΠΕΣΕ (www.grlae.gr) και στην ιστοσελίδα του PCO 

(www.myrtalycongress.gr)  
✓ και στην διαδικτυακή πλατφόρμα παρακολούθησης 
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ΕΓΓΡΑΦΕΣ 
H Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα. 

 Σε περίπτωση που για επιδημιολογικού λόγους επιβληθεί από την Πολιτεία απαγόρευση με 

φυσική παρουσία η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί μόνο διαδικτυακά. 

1. ΥΒΡΙΔΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 

Κόστος Εγγραφής:   € 120,00 πλέον ΦΠΑ 

Περιορισμένος αριθμός θέσεων. 

 

3. ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΜΟΡΦΗ 

Η εγγραφή για όλους τους ενδιαφερόμενους είναι Δωρεάν εφόσον επιλέξουν να 
παρακολουθήσουν την ημερίδα διαδικτυακά. 

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες παρακαλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους έως και την 
19 Νοεμβρίου 2020 μέσω email: info@myrtalycongress.gr. Για την επιβεβαίωση των χορηγιών 
θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με βάση τη γραπτή υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Για 
την επιβεβαίωση των χορηγιών θα ληφθεί υπόψη η συνολική ζήτηση της κάθε εταιρείας. 
 

Η διαδικασία ανάθεσης των χορηγιών στις εταιρείες- χορηγούς θα ολοκληρωθεί έως τις 26 
Νοεμβρίου 2020. 
 

 

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 γραμματεία του συνεδρίου: MYRTALY CONGRESS IKE  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 
MYRTALY CONGRESS IKE αμέσως μετά το πέρας του συνεδρίου. 
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