ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΑΣΠΡΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Οφθαλμολογικής Εταιρείας
Δυτικής Ελλάδος &
Πελοποννήσου

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
ΙΝΤΖΕΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ:
ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΜΕΛΗ:
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΑΠΠΑ ΧΡΥΣΑΥΓΗ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Οργανωτικό Συντονιστικό Γραφείο/
Γραμματεία Συνεδρίου:

Conferre SA
“The Art of Bringing People
Together”,
Stavrou Niarchou Avenue,
GR 451 10, Ioannina, Greece,
Tel.:(+30) 26510 68610,
Fax:(+30) 26510 68611,
E-mail: info@conferre.gr,
website: http://www.conferre.gr

Γενικές Πληροφορίες
Χρόνος διεξαγωγής:
Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο, 12 Νοεμβρίου 2022

Τόπος Διεξαγωγής:
Συνεδριακό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών
Ιστοσελίδα Συνεδρίου:
www.ofedep.gr

ΧΟΡΗΓΙΚΑ
ΠΑΚΕΤΑ
ΓΙΑ ΥΒΡΙΔΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Για την επιλογή των χορηγικών δραστηριοτήτων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας και
θα συνυπολογισθεί το συνολικό ύψος της κάθε χορηγίας (ανά εταιρεία).
Παρακαλούμε σημειώστε ότι οι τιμές δεν περιλαμβάνουν 24% ΦΠΑ

Φθινοπωρινή Συνάντηση ΟΦΕΔΕΠ – ΥΒΡΙΔΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΧΟΡΗΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΟΣΤΟΣ

Σε ειδικό σημείο θα διατεθεί χώρος για τοποθέτηση banner για τις εταιρείες χορηγούς.
ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ - Τοποθέτηση Banner (έως
και 2)

Η κάθε χορηγός εταιρεία μπορεί να τοποθετήσει έως και 2 banner διαστάσεων έως 1,50 Χ 2,0/έκαστο ή
αράχνη

1.800 €

Καταχώριση στο Τελικό Πρόγραμμα

Διαφημιστικός χώρος διατίθεται στο Τελικό Πρόγραμμα. Το Πρόγραμμα δημιουργείται σε ηλεκτρονική
μορφή, η οποία παρουσιάζεται στην επίσημη ιστοσελίδα του συνεδρίου και στο κανάλι ζωντανής
αναμετάδοσης

1.200 €

Διαφημιστικό Spot 30''

Προβολή πριν την έναρξη και στα διαλείμματα του προγράμματος

1.500 €

Χορηγία διαλείμματος καφέ

Δείπνο Ομιλητών

Εταιρικό λογότυπο θα προβάλλεται με ειδική σήμανση στο χώρο κατά τη διάρκεια του διαλείμματος καφέ.
Σημείωση: Η χορηγία αφορά 1 διάλειμμα καφέ
Δείπνο θα παρατεθεί για τους προσκεκλημένους ομιλητές, προέδρους και συντονιστές.
Η επιλογή του χώρου για την παράθεση του δείπνου θα γίνει αποκλειστικά από την Οργανωτική Επιτροπή σε
συνεννόηση με την ενδιαφερόμενη εταιρεία. Δύο άτομα, εκπρόσωποι της χορηγού εταιρείας μπορούν να
παρευρίσκονται στο δείπνο.
Λογότυπο του χορηγού στην πρόσκληση του δείπνου καθώς και στο χώρο διεξαγωγής

800 €

1.600 €

Φθινοπωρινή Συνάντηση ΟΦΕΔΕΠ – ΥΒΡΙΔΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Προβολή λογοτύπου χορηγών

Οι εταιρείες που συµµετέχουν µε µία από τις παραπάνω μεμονωμένες χορηγίες θα έχουν την προβολή του
εταιρικού λογοτύπου µε τους παρακάτω τρόπους:

Προβολή
Προβολή
Προβολή
Προβολή

στα newsletter της ημερίδας
στο banner χορηγών που θα αναρτηθεί στο συνεδριακό χώρο εντός της συνεδριακής αίθουσας
στις ευχαριστίες του προγράμματος
στο frame προβολής της ζωντανής αναμετάδοσης (με αλφαβητική σειρά).

ΧΟΡΗΓΙΚΑ
ΠΑΚΕΤΑ
ΓΙΑ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ
ΠΑΡΟΥΣΙΑ

Για την επιλογή των χορηγικών δραστηριοτήτων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας και
θα συνυπολογισθεί το συνολικό ύψος της κάθε χορηγίας (ανά εταιρεία).
Παρακαλούμε σημειώστε ότι οι τιμές δεν περιλαμβάνουν 24% ΦΠΑ

Φθινοπωρινή Συνάντηση ΟΦΕΔΕΠ – ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ

ΧΟΡΗΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΟΣΤΟΣ

Καταχώριση στο Τελικό Πρόγραμμα

Διαφημιστικός χώρος διατίθεται στο Τελικό Πρόγραμμα. Το Πρόγραμμα δημιουργείται σε
ηλεκτρονική μορφή, η οποία παρουσιάζεται στην επίσημη ιστοσελίδα του συνεδρίου και στο κανάλι
ζωντανής αναμετάδοσης

1.200 €

Διαφημιστικό Spot 30''

Προβολή πριν την έναρξη και στα διαλείμματα του προγράμματος

1.500 €

