
ΠΡΟΣΑΗ ΧΟΡΗΓΙΑ 
Εκδήλωςη ενδιαφζροντοσ για ςυμμετοχή ωσ χορηγόσ : 10/05/2021 

Η τήρηςη τησ ημερομηνίασ είναι απαραίτητη προκειμζνου να ολοκληρωθεί το τελικό πρόγραμμα 

    



    Είδος 

Προβολής 

 

Περιγραφή 
Κόστος 

χωρίς ΦΠΑ 

Banner 

 

Τοποκζτθςθ roll up banner τθσ εταιρείασ  χορθγοφ ζξω από τθ αίκουςα των ομιλθτϊν. 

Προβολι λογότυπου τθσ εταιρείασ  χορθγοφ ςτο publicity banner,  ςτο οποίο και κα φωτογραφθκοφν όλοι 
οι ομιλθτζσ. 
 

2.000€ 

Ηλεκτρονικό 

Πρόγραμμα 

Προβολι λογοτφπου τθσ χορθγοφ εταιρείασ ςτθν περιοχι του θλεκτρονικοφ προγράμματοσ που κα 

πραγματοποιθκεί θ ηωντανι μετάδοςθ τθσ επιςτθμονικισ θμερίδασ.  Το θλεκτρονικό πρόγραμμα είναι 

προςβάςιμο από υπολογιςτζσ και κινθτζσ ςυςκευζσ. 

 

2.000€ 

 

Διαφήμιση στο 

Πρόγραμμα 

Ολοςζλιδθ Καταχϊρθςθ ςτο Τελικό Πρόγραμμα. Το πρόγραμμα κα διατίκεται και ςε θλεκτρονικι μορφι 

ωσ  pdf  αρχείο και κα είναι διακζςιμο για download. 

 

1.500€ 

Προβολή στο site 

aida.com.gr  

Προβολι λογοτφπου τθσ εταιρείασ  χορθγοφ ςτο  aida.com.gr  site  του ςυνεδρίου όπου βρίςκονται και 

όλεσ οι πλθροφορίεσσ  τθσ  θμερίδασ. 
2.000€ 

 

Internet Corner  Προβολι Λογοτφπου τθσ χορθγοφ εταιρείασ  ςτο χϊρο που κα τοποκετθκεί  το internet corner  το οποίο 

κα περιλαμβάνει  Η/Υ και εκτυπωτι. 

 

2.000€ 

 

Virtual Booth Ψθφιακό περίπτερο (virtual booth) ςτο site μετάδοςθσ του ςυνεδρίου.  Δυνατότθτα επικοινωνίασ με τα 

άτομα τθσ εταιρείασ χορθγοφ με video conferences. Δυνατότθτα προςκικθσ υλικοφ όπωσ : video, 

φυλλάδια, ςφνδεςμοι, φωτογραφίεσ. Πολλαπλά ςθμεία επικοινωνίασ: κοινωνικά δίκτυα, e-mail, chat. 

Αναλυτικά ςτατιςτικά επιςκζψεων και ςτοιχεία επιςκεπτϊν. 

 

2.000€ 

 

Barcode System  Προβολι λογοτφπου τθσ χορθγοφ εταιρείασ  ςε οκόνθ  plasma  ι οποία τοποκετείται ζξω από τθν αίκουςα 

τθσ θμερίδασ για τθν καταγραφι των ωρϊν παρακολοφκθςθσ  των ςυμμετεχόντων . 

2.000€ 

 

ΧΟΡΗΓΙΕ ΜΕ ΦΤΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑ ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΩΝ   



    Είδος 

Προβολής 

 

Περιγραφή 
Κόστος 

με ΦΠΑ 

Ηλεκτρονικό 

Πρόγραμμα 

Προβολι λογοτφπου τθσ χορθγοφ εταιρείασ ςτθν περιοχι του θλεκτρονικοφ προγράμματοσ που κα 

πραγματοποιθκεί θ ηωντανι μετάδοςθ τθσ επιςτθμονικισ θμερίδασ.  Το θλεκτρονικό πρόγραμμα είναι 

προςβάςιμο από υπολογιςτζσ και κινθτζσ ςυςκευζσ. 

 

1.500€ 

 

Διαφήμιση στο 

Πρόγραμμα 

Ολοςζλιδθ Καταχϊρθςθ ςτο Τελικό Πρόγραμμα. Το πρόγραμμα κα διατίκεται και ςε θλεκτρονικι μορφι 

ωσ  pdf  αρχείο και κα είναι διακζςιμο για download. 

 

1.500€ 

Live Stage Προβολι λογοτφπου τθσ εταιρείασ  χορθγοφ ςτθν  Οκόνθ Μετάδοςθσ Livestreaming ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ 

επιςτθμονικισ θμερίδασ. 
1.500€ 

 

Lobby Προβολι Λογοτφπου με μορφι banner ςτο Lobby (αρχικι ςελίδα) τθσ Πλατφόρμασ Μετάδοςθσ. Το 

λογότυπο κα είναι clickable και κα παραπζμπει ςτο Virtual Booth τθσ εταιρείασ χορθγοφ ι ςε ςφνδεςμο 

(link) που κα επιλζξει θ εταιρεία χορθγόσ. 

 

1.500€ 

 

Virtual Booth Ψθφιακό περίπτερο (virtual booth) ςτο site μετάδοςθσ του ςυνεδρίου.  Δυνατότθτα επικοινωνίασ με τα 

άτομα τθσ εταιρείασ χορθγοφ με video conferences. Δυνατότθτα προςκικθσ υλικοφ όπωσ : video, 

φυλλάδια, ςφνδεςμοι, φωτογραφίεσ. Πολλαπλά ςθμεία επικοινωνίασ: κοινωνικά δίκτυα, e-mail, chat. 

Αναλυτικά ςτατιςτικά επιςκζψεων και ςτοιχεία επιςκεπτϊν. 

 

1.500€ 

 

Video spot Προβολι Video spot τθσ χορθγοφ εταιρείασ κατά τθ διάρκεια ςυγκεκριμζνου διαλείμματοσ τθσ 

επιςτθμονικισ  εκδιλωςθσ. 

 

1.500€ 

 

ΧΟΡΗΓΙΕ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ    



ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ  
Παρακαλοφμε ςθμειϊςτε ότι μποροφμε να 
δθμιουργιςουμε μαηί ειδικό πρόγραμμα 
χορθγίασ, το οποίο κα ανταποκρίνεται 
ακόμθ καλφτερα ςτισ ανάγκεσ τθσ εταιρείασ 
ςασ.   

Σε κάκε περίπτωςθ μπορείτε να 
επικοινωνείτε με τθν: 

κα. Ανθή Νικολζτου  

 

T. (+30)2312201544  

E. info@aida.com.gr   

W. www.aida.com.gr  


