
 

 

ΧΟΡΗΓΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΔΥΟFORUM 2018 

 

ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ: 

 Παροχή χώρου για εκθεσιακό περίπτερο  18 τμ. 

 Παροχή χώρου  στον εξωτερικό χώρο του Ζαππείου για προώθηση/branding 

εφόσον ζητηθεί (προαιρετικά). 

 Καταχώρηση σε θέση Οπισθόφυλλου στο έντυπο πρόγραμμα που θα διανεμηθεί 

στο συνέδριο. 

 Συμμετοχή του CEO ή άλλου στελέχους της εταιρείας με 2 ομιλίες διάρκειας 15 

λεπτών έκαστη με θέμα της προτίμησης σας. 

 Αναφορά του Μεγάλου Χορηγού σε όλη την καμπάνια επικοινωνίας (έντυπος & 

ηλεκτρονικός τύπος, TV, ραδιόφωνο). 

 Προβολή εταιρικού λογοτύπου σε banners στην είσοδο του Ζαππείου Μεγάρου και 

σε banners στις  αίθουσες ομιλιών με την ένδειξη Μέγας Χορηγός 

 Ολοσέλιδος χαιρετισμός του CEO στο έντυπο πρόγραμμα που θα διανεμηθεί σε 

όλους τους συμμετέχοντες. 

 Έντυπο στη τσάντα που θα διανεμηθεί στους επισκέπτες. 

 Τοποθέτηση διαφημιστικού banner στο χώρο υποδοχής των επισκεπτών. 

 Αναφορά σύντομου εταιρικού προφίλ και εταιρικού λογοτύπου ως Μέγας Χορηγός 

στο έντυπο πρόγραμμα που θα διανεμηθεί σε όλους τους συμμετέχοντες. 

 Προβολή εταιρικού λογότυπου ως Μέγας Χορηγός στα newsletters που θα 

αποστέλλονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα σε δυνητικούς συμμετέχοντες και 

εταιρείες. 

 Ολοσέλιδη διαφημιστική καταχώρηση σε 4 τεύχη του περιοδικού ΔΥΟ (τριμηνιαία 

έκδοση). 

 Προβολή εταιρικού banner στο website του ΔΥΟ Forum με απευθείας σύνδεση στο 

website του Μεγάλου Χορηγού. 

 Εμφάνιση Εταιρικού λογοτύπου στο κεντρικό Backtrop που θα τοποθετηθεί στο 

Ζάππειο Μέγαρο. 

 

Κόστος 30.000 € πλέον ΦΠΑ 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΧΟΡΗΓΟΣ: 

 Παροχή χώρου για εκθεσιακό περίπτερο 12 τμ. 

 Συμμετοχή του CEO ή άλλου στελέχους της εταιρείας με 1 ομιλία διάρκειας 15 

λεπτών  με θέμα της προτίμησης σας. 

 Αναφορά του Χορηγού σε όλη την καμπάνια επικοινωνίας (έντυπος & ηλεκτρονικός 

τύπος, TV, ραδιόφωνο) 

 Προβολή εταιρικού λογοτύπου σε banners στην είσοδο του Ζαππείου Μεγάρου και 

σε banners στις  αίθουσες ομιλιών με την ένδειξη Μέγας Χορηγός 

 Διαφημιστική καταχώρηση του  Χορηγού στο έντυπο πρόγραμμα. 

 Έντυπο στη τσάντα που θα διανεμηθεί στους επισκέπτες. 

 Αναφορά σύντομου εταιρικού προφίλ και εταιρικού λογοτύπου ως Χορηγός στο 

έντυπο πρόγραμμα που θα διανεμηθεί σε όλους τους συμμετέχοντες 

 Προβολή εταιρικού λογότυπου ως  Χορηγός στα newsletters που θα αποστέλλονται 

ανά τακτά χρονικά διαστήματα σε δυνητικούς συμμετέχοντες και εταιρείες 

 Ολοσέλιδη διαφημιστική καταχώρηση σε 2 τεύχη του περιοδικού ΔΥΟ (τριμηνιαία 

έκδοση) 

 Προβολή εταιρικού banner στο website του ΔΥΟ Forum με απευθείας σύνδεση στο 

website του  Χορηγού. 

 Εμφάνιση Εταιρικού λογοτύπου στο κεντρικό Backtrop που θα τοποθετηθεί στο 

Ζάππειο Μέγαρο. 

Κόστος 10.000 € πλέον ΦΠΑ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ: 

 

 Προβολή εταιρικού λογοτύπου σε banners στην είσοδο του εκθεσιακού 

κέντρου και σε banners στις συνεδριακές αίθουσες με την ένδειξη  

Υποστηρικτής. 

 Έντυπο στη τσάντα που θα διανεμηθεί στους επισκέπτες. 

 Τοποθέτηση διαφημιστικού banner στο χώρο υποδοχής των επισκεπτών. 

 Εμφάνιση Εταιρικού λογοτύπου στο κεντρικό Backtrop που θα τοποθετηθεί 

στο Ζάππειο Μέγαρο. 

 

Κόστος 1.000 € πλέον ΦΠΑ 

 

 

 

 

 



 

 

ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 18τμ 

 Παροχή χώρου για εκθεσιακό περίπτερο 18τμ (9 μέτρα μήκος Χ 2 μέτρα 

πλάτος) 

 Παροχή δομής-ρεύματος-γραφείου και δύο καρέκλες. 

 Διαφημιστική καταχώρηση της εταιρείας στο έντυπο πρόγραμμα. 

 Αναφορά σύντομου εταιρικού προφίλ και εταιρικού λογοτύπου στο έντυπο 

πρόγραμμα που θα διανεμηθεί σε όλους τους συμμετέχοντες. 

 Προβολή εταιρικού banner στο website του ΔΥΟ Forum με απευθείας 

σύνδεση στο website της εταιρείας. 

 Εμφάνιση Εταιρικού λογοτύπου στο κεντρικό Backtrop που θα τοποθετηθεί 

στο Ζάππειο Μέγαρο. 

Κόστος 5.000 € πλέον  

ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 12 τμ 

 Παροχή χώρου για εκθεσιακό περίπτερο 12τμ (6 μέτρα μήκος Χ 2 μέτρα 

πλάτος). 

 Παροχή δομής-ρεύματος-γραφείου και δύο καρέκλες. 

 Διαφημιστική καταχώρηση του Χορηγού στο έντυπο πρόγραμμα 

 Αναφορά σύντομου εταιρικού προφίλ και εταιρικού λογοτύπου στο έντυπο 

πρόγραμμα που θα διανεμηθεί σε όλους τους συμμετέχοντες. 

 Προβολή εταιρικού banner στο website του ΔΥΟ Forum με απευθείας 

σύνδεση στο website του Χορηγού. 

 Εμφάνιση Εταιρικού λογοτύπου στο κεντρικό Backtrop που θα τοποθετηθεί 

στο Ζάππειο Μέγαρο. 

 

Κόστος 3.500 € πλέον ΦΠΑ 

ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 6τμ 

 Παροχή χώρου για εκθεσιακό περίπτερο 6τμ (3 μέτρα μήκος Χ 2 μέτρα 

πλάτος). 

 Παροχή δομής-ρεύματος-γραφείου και δύο καρέκλες. 

 Αναφορά σύντομου εταιρικού προφίλ και εταιρικού λογοτύπου  στο έντυπο 

πρόγραμμα που θα διανεμηθεί σε όλους τους συμμετέχοντες. 

 Προβολή εταιρικού banner στο website του ΔΥΟ Forum με απευθείας 

σύνδεση στο website του Χορηγού. 

 Εμφάνιση Εταιρικού λογοτύπου στο κεντρικό Backtrop που θα τοποθετηθεί 

στο Ζάππειο Μέγαρο. 

Κόστος 2.000 € πλέον ΦΠΑ 


