
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΧΟΡΗΓΩΝ



Το Ελληνικό Τμήμα Αντισεισμικής Μηχανικής και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
συνδιοργανώνουν το 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής και
Τεχνικής Σεισμολογίας. Σκοπός του Συνεδρίου είναι να φέρει κοντά την επιστημονική
και επαγγελματική κοινότητα των ελλήνων μηχανικών και σεισμολόγων και να
παρουσιάσει την πρόοδο που έχει επιτελεστεί την τελευταία εικοσαετία στην αποτίμηση
και απομείωση του σεισμικού κινδύνου στην χώρα μας. Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί
στο ξενοδοχείο Royal Olympic στην Αθήνα μεταξύ 20-22 Οκτωβρίου 2022 και θα
αποτελέσει μια πλατφόρμα ουσιαστικής ανταλλαγής απόψεων, γνώσεων και εμπειριών
για την αποτελεσματική, εκ μέρους της Πολιτείας, διαχείριση του κρίσιμου ζητήματος
της Αντισεισμικής Προστασίας.

Σας προσκαλούμε να μας τιμήσετε με την παρουσία σας ως χορηγός εταιρεία, με
δεδομένο ότι η συμμετοχή σας θα συμβάλλει στην επιτυχία του Συνεδρίου μας. Στο
τεύχος αυτό συνοψίζονται πιθανές μορφές συνεργασίας με τη μορφή (α) επίσημης
χορηγίας, (β) υποστήριξης συγκεκριμένων δράσεων ή (γ) ενοικίασης εκθεσιακού χώρου.

Για την καλύτερη αξιοποίηση της χορηγίας σας προτείνουμε να επικοινωνήσετε με τη
γραμματεία της οργανωτικής επιτροπής (5psamts@eltam.org). Βρισκόμαστε στη διάθεσή
σας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία αλλά και για να συζητήσουμε και τις δικές
σας πιθανές προτάσεις.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και αναμένουμε να σας καλωσορίσουμε στις
εργασίες του συνεδρίου.

Με τιμή,

Αναστάσιος Σέξτος Γεώργιος Στασινός
Πρόεδρος Ελληνικού Τμήματος Πρόεδρος Τεχνικού

Αντισεισμικής Μηχανικής Επιμελητηρίου Ελλάδας

εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου



Α. ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ
Πλατινένιος

€15,000
Χρυσός
€10,000

Αργυρός
€5,000

Λογότυπο με υπερσύνδεση (link) στην ιστοσελίδα του
συνεδρίου √ √ √

Αναφορά σε προωθητικές ενέργειες (ΜΜΕ) και μέσα
κοινωνικής δικτύωσης √ √ √

Δωρεάν εγγραφή στο συνέδριο για έναν αριθμό
εκπροσώπων του χορηγού 5 3 1

Δυνατότητα προφορικής παρουσίασης επιστημονικών
δεδομένων από τον χορηγό κατά την διάρκεια των
εργασιών του συνεδρίου (εκτιμώμενος χρόνος 15 λεπτών) √ √ √

Ανάρτηση αφίσας (banner) του χορηγού στους χώρους
του συνεδρίου (Ρεσεψιόν, Γραμματεία, Είσοδοι) √ √

Αναπαραγωγή διαφανειών (slides) διάρκεια 1
διαλείμματος στην αίθουσα συνεδριάσεων (ή σε άλλα
οπτικοακουστικά μέσα εφόσον αυτά είναι διαθέσιμα ή θα
παρέχονται από τον χορηγό) √

Χώρος για εταιρικό περίπτερο (τραπέζι με τρεις θέσεις,
Wi-Fi, ασφάλεια, καθαριότητα) σε ειδικά διαμορφωμένο
χώρο με προτεραιότητα επιλογής θέσης

Booth 6 m2

(3m x 2m)
αξίας

2.500,00 €

Booth 4 m2

(2m x 2m)
αξίας

2.000,00 €

Booth 4 m2

(2m x 2m)
αξίας

2.000,00 €

Δημόσια ονομαστική ευχαριστήρια αναφορά στον χορηγό
κατά την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου √ √ √

Διαφημιστικό υλικό στην τσάντα του συνεδρίου (το υλικό
προμηθεύει ο χορηγός) √ √ √

Εταιρικό Λογότυπο στο banner των χορηγών του
συνεδρίου √ √ √

Εταιρικό Λογότυπο στο πρόγραμμα και στα ηλεκτρονικά
πρακτικά του συνεδρίου.

√ √ √

Εταιρικό λογότυπο στις τσάντες του συνεδρίου √

Ονομαστική ευχαριστήρια αναφορά στον χορηγό σε
άρθρο / σύνοψη των εργασιών του συνεδρίου στο
ενημερωτικό δελτίο του ΕΤΑΜ √ √ √



* Τύπος Χορηγίας
-Ανάλογα με το ύψος της χορηγίας, το λογότυπο του χορηγού θα φαίνεται στην αντίστοιχη
κατηγορία (πλατινένιος, χρυσός, ασημένιος). Οι χορηγοί που έχουν διαθέσει ποσό μικρότερο από
5000€ θα παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα και στο βιβλίο περιλήψεων του συνεδρίου στην
πρόσθετη κατηγορία: «Υποστηρικτές» ή «Εκθέτες».

Β. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ
Εταιρείες μπορούν να συμμετέχουν ως υποστηρικτές/χορηγοί του Συνεδρίου με την κάλυψη
κόστους κάποιας υπηρεσίας ή κοινωνικής εκδήλωσης. Οι αναλυτικές προδιαγραφές των
υπηρεσιών θα διαμορφωθούν κατά περίσταση σε συνεννόηση μεταξύ του χορηγού και της
Οργανωτικής Επιτροπής.

Υπηρεσία Αριθμός Κόστος
Τσάντα συνεδρίου 1 5.000,00 € Αργυρός
Μετακινήσεις προσκεκλημένων ομιλητών 4 1.000,00 € -

2.000,00 €
Υποστηρικτής

Δεξίωση έναρξης 1 10.000,00 € Χρυσός
Διαλείμματα καφέ 9 2.500,00 € Υποστηρικτής (1)

Αργυρός (2)
Γεύματα 3 5.000,00 € Αργυρός (1)

Χρυσός (2)
Πλατινένιος (3)

Δεξίωση λήξης 1 10.000,00 € Χρυσός
Ηλεκτρονικά Πρακτικά 1 2.500,00 € Υποστηρικτής

Γ. ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου και εντός του Συνεδριακού κέντρου θα λειτουργεί Έκθεση την οποία θα
μπορούν να επισκέπτονται οι Σύνεδροι. Ημέρες & ώρες λειτουργίας της Έκθεσης θα τηρούνται σύμφωνα
με το τελικό επιστημονικό πρόγραμμα. Τα διατιθέμενα περίπτερα, σε ενδεικτική διάταξη, εμφανίζονται
στην κάτοψη του χώρου.

Διαστάσεις περιπτέρου (booth) Κόστος
6m2 (3m x 2m) 2.500,00 €
4m2 (2m x 2m) 2.000,00 €

Όροι Πληρωμής
Προκαταβολή 50%  έως 30/6/2022
Εξόφληση με την έκδοση του τιμολογίου στις 1/10/2022



(Ενδεικτικές θέσεις τοποθέτησης των περιπτέρων στην παρακάτω κάτοψη)




