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ΕΝΤΥΠΟ ΧΟΡΗΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

 

Συνοπτικά: 

ΧΟΡΗΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 

ΚΟΣΤΟΣ 
(ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ) 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (Χώρος για 6m2) 2.500,00 € 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ BANNER 1.000,00 € 

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ 2.500,00 € 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ  

(Εσωτερική) 
1.200,00 € 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ  

(Εσωτερική εξωφύλλου – Εσωτερική οπισθόφυλλου) 
1.500,00 € 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ  

(Οπισθόφυλλο) 
2.000,00 € 

ΠΡΟΒΟΛΗ ΧΟΡΗΓΟΥ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ   2.000,00 € 

ΠΡΟΒΟΛΗ ΧΟΡΗΓΟΥ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 1.750,00 € 

ΠΡΟΒΟΛΗ ΧΟΡΗΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΦΕ 750,00 € 

ΠΡΟΒΟΛΗ ΧΟΡΗΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΕΙΠΝΟΥ 2.700,00 € 

 

Προβολή χορηγών 
 

❖ Προβολή της χορηγού εταιρείας με παρουσία λογοτύπου στο τελικό πρόγραμμα του σεμιναρίου. 
❖ Προβολή λογοτύπου της χορηγού εταιρείας στον εκθεσιακό χώρο του σεμιναρίου (σε banner ή 
οθόνη) 
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Αναλυτικά: 
Οι ενδιαφερόμενες Εταιρείες μπορούν να συμμετάσχουν ανεξάρτητα ή και σε συνδυασμό με ένα ή και 

περισσότερους από τους κατωτέρω τρόπους Χορηγίας. 

 

1. ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (Χώρος για 6m2) 
 

Στο πλαίσιο του σεμιναρίου θα λειτουργεί ιατροφαρμακευτική και εμπορική έκθεση στο foyer της συνεδριακής 

αίθουσας του ξενοδοχείου. Στον ίδιο χώρο θα λειτουργεί η Γραμματεία και θα διεξάγονται τα διαλείμματα 

καφέ. Οι εταιρείες μπορούν να συμμετάσχουν με εκθεσιακό περίπτερο. 

• Για την επιλογή του χώρου θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Το ύψος της συνολικής χορηγίας θα 

λαμβάνεται επίσης υπόψη. 

• Το τοπογραφικό του εκθεσιακού χώρου θα διαμορφωθεί σύμφωνα με την εκδήλωση ενδιαφέροντος των 

εταιρειών που επιθυμούν να συμμετάσχουν ως εκθέτες και θα είναι διαθέσιμο μετά τις 30 Απριλίου 

2022. 

• Το παραπάνω κόστος αναφέρεται μόνο σε κόστος ενοικίασης χώρου και δεν περιλαμβάνει 

προκατασκευασμένο περίπτερο. 
 

Κόστος χορηγίας: 2.500€ + 24% Φ.Π.Α.  

Οφέλη χορηγού εταιρείας:  

❖ Προβολή της χορηγού εταιρείας με παρουσία λογοτύπου στο τελικό πρόγραμμα του σεμιναρίου. 
❖ Προβολή λογοτύπου της χορηγού εταιρείας στον εκθεσιακό χώρο του σεμιναρίου. 

 

2. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ BANNER  
 

Δυνατότητα προβολής με τοποθέτηση roll-up banner (χωρίς παρουσία αντιπροσώπου της εταιρίας) 
προβάλλοντας την εταιρία και τα προϊόντα στον εκθεσιακό χώρο σε σημείο που θα ορίσει η γραμματεία.  
Το παραπάνω κόστος αναφέρεται μόνο σε κόστος ενοικίασης χώρου και δεν περιλαμβάνει την κατασκευή του 
roll-up banner. 

Κόστος χορηγίας: 1.000€ + 24% Φ.Π.Α.   

Οφέλη χορηγού εταιρείας:   

❖ Προβολή της χορηγού εταιρείας με παρουσία λογοτύπου στο τελικό πρόγραμμα του σεμιναρίου. 
❖ Προβολή λογοτύπου της χορηγού εταιρείας στον εκθεσιακό χώρο του σεμιναρίου. 
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3. ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ 
      

Οργάνωση Διάλεξης σε συνεργασία με την Οργανωτική Επιτροπή του Σεμιναρίου. Η χορηγός εταιρεία 
αναλαμβάνει την υποχρέωση της κάλυψης των εξόδων φιλοξενίας (εισιτήρια- μεταφορά – διαμονή – εγγραφή) 
του ομιλητή / των ομιλητών και του προεδρείου καθώς και την υποχρέωση ενημέρωσης των συνέδρων (μέσω 
πρόσκλησης). 

Κόστος χορηγίας: 2.500€ + 24% Φ.Π.Α.   

Οφέλη χορηγού εταιρείας:   

❖ Προβολή της χορηγού εταιρείας με παρουσία λογοτύπου στο τελικό πρόγραμμα του σεμιναρίου. 
❖ Προβολή λογοτύπου της χορηγού εταιρείας στον εκθεσιακό χώρο του σεμιναρίου. 
 

 

4. ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 
Διαφημιστική ολοσέλιδη καταχώρηση στο Τελικό Πρόγραμμα του σεμιναρίου, το οποίο θα διανεμηθεί στους 
συμμετέχοντες με την εγγραφή τους. 
Οι διαφημίσεις θα πρέπει να είναι 4χρωμες σε αρχείο pdf υψηλής ανάλυσης διαστάσεων 16 cm (πλάτος) x 24 
cm (ύψος) και θα πρέπει να σταλούν ηλεκτρονικά στο email: info@myrtalycongress.gr έως τις 5 Μαΐου 2022 
(αφού προηγηθεί επιβεβαίωση συμμετοχής από το Οργανωτικό Γραφείο). 
 
Σημειώσεις: Για την επιλογή θέσης θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.  

Kόστος Χορηγίας: 

 
Εσωτερική σελίδα 

 
1.200€ + 24% Φ.Π.Α. 

 
Εσωτερική σελίδα εξώφυλλου 

 
1.500€ + 24% Φ.Π.Α. 

 
Εσωτερική σελίδα οπισθόφυλλου 

 
1.500€ + 24% Φ.Π.Α. 

 
Οπισθόφυλλο 

 
2.000€ + 24% Φ.Π.Α. 

 
 

Οφέλη χορηγού εταιρείας:   

❖ Προβολή της χορηγού εταιρείας με παρουσία λογοτύπου στο τελικό πρόγραμμα του σεμιναρίου. 
❖ Προβολή λογοτύπου της χορηγού εταιρείας στον εκθεσιακό χώρο του σεμιναρίου. 
 

mailto:info@myrtalycongress.gr
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5. ΠΡΟΒΟΛΗ ΧΟΡΗΓΟΥ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ   
 

Κόστος Χορηγίας  2.000€ + 24% Φ.Π.Α.  

Οφέλη Χορηγού Εταιρείας: 

❖ Λογότυπο της χορηγού εταιρείας στην οθόνη της αίθουσας κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων.  
❖ Προβολή της χορηγού εταιρείας με παρουσία λογοτύπου στο τελικό πρόγραμμα του σεμιναρίου. 
❖ Προβολή λογοτύπου της χορηγού εταιρείας στον εκθεσιακό χώρο του σεμιναρίου. 

 
 

6. ΠΡΟΒΟΛΗ ΧΟΡΗΓΟΥ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
 

Κόστος Χορηγίας  1.750€ + 24% Φ.Π.Α.  

Οφέλη Χορηγού Εταιρείας  

❖ Τοποθέτηση banner της χορηγού εταιρείας στη τεχνική γραμματεία που βρίσκεται στην  αίθουσα για τη παραλαβή   
των διαφανειών (Η χορηγός εταιρεία αναλαμβάνει τη δημιουργία/εκτύπωση και αποστολή του banner) 
❖ Προβολή της χορηγού εταιρείας με παρουσία λογοτύπου στο τελικό πρόγραμμα του σεμιναρίου. 
❖ Προβολή λογοτύπου της χορηγού εταιρείας στον εκθεσιακό χώρο του σεμιναρίου. 

 
 

7. ΠΡΟΒΟΛΗ ΧΟΡΗΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΦΕ 
 

   Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα προσφερθούν διαλείμματα καφέ στους συμμετέχοντες (έως 60 άτομα) 

Κόστος χορηγίας: 750€ + 24% Φ.Π.Α. ανά διάλειμμα καφέ 

Οφέλη χορηγού εταιρείας:  

❖ Προβολή λογοτύπου της χορηγού εταιρείας στο χώρο των διαλειμμάτων. 
❖ Προβολή της χορηγού εταιρείας με παρουσία λογοτύπου στο τελικό πρόγραμμα του σεμιναρίου. 
❖ Προβολή λογοτύπου της χορηγού εταιρείας στον εκθεσιακό χώρο του σεμιναρίου. 
 
 

8. ΠΡΟΒΟΛΗ ΧΟΡΗΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΕΙΠΝΟΥ  
 

   Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα προσφερθεί Επίσημο Δείπνο (έως 60 άτομα) 

Κόστος Χορηγίας : 2.700€ + 24% Φ.Π.Α.  

Οφέλη χορηγού εταιρείας:  

❖ Προβολή της χορηγού εταιρείας στο χώρο του Δείπνου. 
❖ Προβολή της χορηγού εταιρείας με παρουσία λογοτύπου στο τελικό πρόγραμμα του σεμιναρίου. 
❖ Προβολή λογοτύπου της χορηγού εταιρείας στον εκθεσιακό χώρο του σεμιναρίου. 
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Όροι Συμμετοχής - Ακύρωσης 
Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες παρακαλούνται να αποστείλουν την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος τους έως και τις 20 

Απριλίου 2022 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 30 Απριλίου 2022. 

Για οποιαδήποτε ακύρωση συμμετοχής, η οποία θα αποστέλλεται γραπτώς μετά τις 30 Απριλίου 2022, η 

καταβληθείσα προκαταβολή θα παρακρατείται έως ακυρωτικά συμμετοχής. 

 
 

Οικονομική  Πολιτική  
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 

σεμιναρίου: 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.  Τα αντίστοιχα παραστατικά θα 

εκδοθούν και θα αποσταλούν από την MYRTALY CONGRESS IKE αμέσως μετά το πέρας του σεμιναρίου. 
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