


Αγαπητοί κ.κ.

Το Κέντρο Ελιάς Κρίνος του Perrotis College, διοργανώνει το 1ο Διεθνές Συνέδριο με θέμα: 

«Επιτραπέζια Ελιά: Αναζητώντας την Καινοτομία-Ανακαλύπτοντας Νέες Τάσεις». Το συνέδριο 

απευθύνεται σε ακαδημαϊκούς, επιχειρηματίες, μεταποιητές και καλλιεργητές ελιάς και θα 

πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής στις 24-26 Μαΐου 2018. 

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για όλες τις εξελίξεις στο χώρο της 

επιτραπέζιας ελιάς σε παγκόσμιο επίπεδο, από ακαδημαϊκούς και επιχειρηματίες του κλάδου. Οι εργασίες 

του συνεδρίου θα επικεντρωθούν στην πρακτική καλλιέργειας και διαχείρισης της επιτραπέζιας ελιάς, 

την επεξεργασία, τη διατροφή και τις τάσεις της παγκόσμιας αγοράς.  

Τα μέλη της οργανωτικής επιτροπής και επιστημονικής επιτροπής προέρχονται από το χώρο της 

επιτραπέζιας ελιάς και είναι γνώστες του αντικειμένου. Επιπρόσθετα, στο συνέδριο έχουν δεχθεί την 

πρόσκλησή μας ομιλητές από διακεκριμένους οργανισμούς που διαπρέπουν στην έρευνα και προώθηση 

του κλάδου. Ενδεικτικά σας αναφέρουμε το Πανεπιστήμιο του UC Davis της Καλιφόρνια  των ΗΠΑ, το 

Ινστιτούτο  De la Grasa (IG-CSIC) της Σεβίλλης, το Agricultural Research Council - Olive Growing & Oil 

Industry Research Centre της Ιταλίας, η Πανελλήνια Ένωση Μεταποιητών Τυποποιητών Εξαγωγέων

Επιτραπέζιας Ελιάς κ.α. 



Σε περίπτωση που ενδιαφέρει εσάς και την εταιρεία σας να συμμετάσχετε  ως χορηγοί, παρακάτω 

παρουσιάζονται οι τρόποι και οι κατηγορίες των χορηγιών. Από την πλευρά μας θα φροντίσουμε το 

συνέδριο να έχει την καλύτερη δυνατή προβολή και να αποτελέσει μια διοργάνωση με θετικά σχόλια 

και συμπεράσματα για τον κλάδο.

Θα ήταν ιδιαίτερη χαρά για εμάς να σας έχουμε κοντά μας στο 1ο Διεθνές Συνέδριο του Κέντρου Ελιάς 

Κρίνος, είτε ως χορηγούς είτε ως συμμετέχοντες.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και αναμένουμε στην θετική σας 

ανταπόκριση.

Με εκτίμηση,

Αναστασιάδου Δώρα

Υπεύθυνη Εταιρικών Σχέσεων 

Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής & Perrotis College



Main Sponsor

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ (€)

Main Sponsor

• Παροχή 20 προσκλήσεων – εγγραφών του Συνεδρίου

• Ομιλία «κύριου» χορηγού, σε συννενόηση με την Οργανωτική 

Επιτροπή και το Perrotis College, στην έναρξη του συνεδρίου

• Διαφημιστικός χώρος διατίθεται στο Προκαταρκτικό Πρόγραμμα. Το 

πρόγραμμα ανακοινώνεται στο site του συνεδρίου

• Προβολή σε περίοπτη θέση σε όλα τα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα 

που θα διατεθεί το τελικό πρόγραμμα

• Δυνατότητα ενοικίασης εκθεσιακού χώρου, σε προεπιλεγμένο σημείο.

Η χορηγός εταιρία έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τα τετραγωνικά που 

επιθυμεί για την παρουσία της

• Δυνατότητα διαφημιστικού υλικού της χορηγού εταιρίας για την 

προώθησή του στους συμμετέχοντες

• Προβολή χορηγού εταιρίας με τοποθέτηση banner – roll up σε σημείο 

του εκθεσιακού χώρου

• Αναφορά και προβολή σε όλα τα Δ.Τ. που θα σταλούν πριν και μετά το 

Συνέδριο

10.000



Gold Sponsor

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ (€)

Gold Sponsor

• Παροχή 10 προσκλήσεων – εγγραφών του Συνεδρίου.

• Διαφημιστικός χώρος διατίθεται στο Προκαταρκτικό Πρόγραμμα. Το 

πρόγραμμα ανακοινώνεται στο site του συνεδρίου

• Δυνατότητα χρήσης εκθεσιακού χώρου, σε προεπιλεγμένο σημείο

• Προβολή στην κατηγορία των «Χρυσών» χορηγών σε όλα τα έντυπα και 

ηλεκτρονικά μέσα που θα διαθέτει το τελικό πρόγραμμα και γενικότερα 

το υλικό του συνεδρίου

• Δυνατότητα διαφημιστικού υλικού της χορηγού εταιρίας για την 

προώθησή του στους συμμετέχοντες

• Προβολή χορηγού εταιρίας με τοποθέτηση banner – roll up σε σημείο 

του εκθεσιακού χώρου

• Αναφορά και προβολή σε όλα τα Δ.Τ. που θα σταλούν πριν και μετά το 

Συνέδριο

5.000



Silver Sponsor

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ (€)

Silver Sponsor 

• Παροχή 5 προσκλήσεων – εγγραφών του Συνεδρίου. 

• Διαφημιστικός χώρος διατίθεται στο Προκαταρκτικό Πρόγραμμα. Το 

πρόγραμμα ανακοινώνεται στο site του συνεδρίου

• Δυνατότητα χρήσης εκθεσιακού χώρου, σε προεπιλεγμένο σημείο

• Προβολή στην κατηγορία των «Ασημένιων» χορηγών σε όλα τα 

έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα που θα διαθέτει το τελικό πρόγραμμα 

και γενικότερα το υλικό του συνεδρίου

• Δυνατότητα διαφημιστικού υλικού της χορηγού εταιρίας για την 

προώθησή του στους συμμετέχοντες

• Προβολή χορηγού εταιρίας με τοποθέτηση banner – roll up σε σημείο 

του εκθεσιακού χώρου

• Αναφορά και προβολή σε όλα τα Δ.Τ. που θα σταλούν πριν και μετά 

το Συνέδριο

3.000



ΤΡΟΠΟΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ (€)

Δορυφορική Ομιλία Αφορά ομιλία της χορηγού εταιρίας, σε συνεννόηση με την Οργανωτική 

Επιτροπή του συνεδρίου. Διάρκεια ομιλίας 30΄

2.000

Διαφήμιση στο

Προκαταρκτικό 

Πρόγραμμα

Διαφημιστικός χώρος διατίθεται στο Προκαταρκτικό Πρόγραμμα. Το 

πρόγραμμα ανακοινώνεται στο site του συνεδρίου και αποστέλλετε 

ηλεκτρονικά σε χιλιάδες παραλήπτες. 

1.000

Διαφήμιση στο

Τελικό Πρόγραμμα

Διαφημιστικός χώρος διατίθεται στο Τελικό Πρόγραμμα. Το πρόγραμμα, πέρα 

από την εκτύπωση, ανακοινώνεται στο site του συνεδρίου και προωθείτε 

ηλεκτρονικά σε χιλιάδες παραλήπτες

1.500

Εκθεσιακός χώρος Δυνατότητα ενοικίασης εκθεσιακού χώρου, σε προεπιλεγμένο σημείο. Η 

χορηγός εταιρία έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τα τετραγωνικά που επιθυμεί 

για την παρουσία της

500€ / m²

Διαφημιστικά Δυνατότητα διαφημιστικού υλικού της χορηγού εταιρίας για την προώθησή 

του στους συμμετέχοντες 

500

Διαλείμματα Καφέ Δυνατότητα κάλυψης διαλείμματος καφέ με τοποθέτηση του λογοτύπου της 

χορηγού εταιρίας σε εμφανές σημείο 

800

Γεύμα Δυνατότητα κάλυψης γεύματος με τοποθέτηση του λογοτύπου της χορηγού 

εταιρίας σε εμφανές σημείο 

1.200



ΤΡΟΠΟΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ (€)

Banner Προβολή χορηγού εταιρίας με τοποθέτηση banner – roll up σε σημείο του 

εκθεσιακού χώρου 

500

Ηλεκτρονικό 

πρόγραμμα

Δυνατότητα προβολής του προγράμματος στο κινητό τηλέφωνο. Οι

συμμετέχοντας φτιάχνουν το πρόγραμμά τους με βάση τα topics που 

επιθυμούν να παρακολουθήσουν και να τυπώσουν αντίστοιχα ή να τα 

στείλουν με email. Η προβολή του λογότυπου της εταιρίας θα γίνει στην 

περιοχή του ηλεκτρονικού προγράμματος

1.000

Οθόνη 

πληροφοριών

Οθόνη προβολής πληροφοριών θα τοποθετηθεί έξω από την αίθουσα του 

συνεδρίου. Στην οθόνη θα προβάλλονται βίντεο μέσα από την αίθουσα, 

πληροφορίες σχετικά με την πόλη της Θεσσαλονίκης, τηλέφωνα taxi, 

πρόγραμμα λεωφορείων κτλ. Η χορηγός εταιρία θα προβάλει το λογότυπό 

της στην οθόνη

1.000

Διαφημιστικό Spot

σε οθόνη plasma

Ο χορηγός θα έχει τη δυνατότητα να τοποθετήσει spot με βιντεο σε οθόνη 

plasma σε προεπιλεγμένο σημείο του εκθεσιακού χώρου

1.000

Internet Corner Προβολή της χορηγού εταιρίας στο χώρο που θα τοποθετηθεί το internet

corner το οποίο θα περιλαμβάνει Η/Υ με εκτυπωτή για τις ανάγκες των 

συμμετεχόντων

700

Εργαλεία 

Conference tools

Εργαλείο Chat για αμφίδρομη επικοινωνία και συμμετοχή απομακρυσμένων 

χρηστών με ερωτήσεις και σχόλια. Εργαλείο Poll σύστημα ψηφοφορίας με 

δυνατότητα συμμετοχής και των απομακρυσμένων χρηστών εκτός των 

χρηστών που παρευρίσκονται στο συνέδριο

1.000



Στοιχεία επικοινωνίας PCO
INVENTICS Α.Ε. Medevents.gr 

Αριθμός Αδείας ΕΟΤ: 0933Ε60000074600

Οργάνωση Συνεδρίων9ο χλμ Θεσσαλονίκης Θέρμης 

Τ.Θ. 60714, 

Τ.Κ. 570 01 Θέρμη

Τηλ: 2310 474400, 2310 801455 

Fax: 2310 801454

Email: sponsors@medevents.gr 


