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ο
 Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών 

 Βιβλιοθηκών 

 

«Το πρόσωπο των βιβλιοθηκών διαρκώς αλλάζει: συνέργεια και 

στρατηγικές ανάπτυξης με έμπνευση και όραμα » 

 

18-19 Οκτωβρίου 2012 στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς 

 

Όροι συμμετοχής στην Έκθεση – Πρόγραμμα Χορηγιών 

 

1. Έκθεση 

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα λειτουργήσει στους χώρους υποδοχής 

εκθεσιακός χώρος για εταιρείες και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στο χώρο 

των προϊόντων και υπηρεσιών για Βιβλιοθήκες, των εκδόσεων, των τεχνολογιών 

πληροφορικής, των εκτυπωτικών συστημάτων, κλπ. 

Ο εκθεσιακός χώρος θα διαθέτει περίπου 20 περίπτερα διαστάσεων 2Χ3 

κατανεμημένα στους χώρους υποδοχής. 

Η συμμετοχή στην έκθεση και η ενοικίαση περιπτέρων είναι ανεξάρτητη από τις 

χορηγίες του Συνεδρίου και των ωφελημάτων τους, εκτός του ότι οι «Χρυσοί 

Χορηγοί» του Συνεδρίου αποκτούν προτεραιότητα στην επιλογή περιπτέρου, εφόσον 

επιθυμούν να συμμετάσχουν και στην έκθεση. 

Κατά τα άλλα: 

- Η επιλογή του περιπτέρου γίνεται με σειρά απόλυτης προτεραιότητας. Κατά 

την αρχική εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στην έκθεση, κάθε εκθέτης 

μπορεί να επιλέγει τρία (3) περίπτερα με τη σειρά προτεραιότητας που 

επιθυμεί, ώστε η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου να διευκολυνθεί στην 

τελική επιλογή. 

- Η συμμετοχή στην έκθεση ανέρχεται στο ποσόν των 2.000,00 ευρώ (τελική 

τιμή που συμπεριλαμβάνει ΦΠΑ 23%) και αφορά αποκλειστικά και μόνο: 

 στην τιμή ενοικίασης του περιπτέρου για τις δύο (2) ημέρες του 

Συνεδρίου (18 & 19 Οκτωβρίου 2012) 

 στο κόστος εγγραφής και συμμετοχής στο Συνέδριο καθώς και στο 

κοκτέιλ των Ομιλητών / Χορηγών δύο (2) αντιπροσώπων του 

εκθέτη, στην αναφορά του ονόματος ή της επωνυμίας του εκθέτη 

σε ειδική σελίδα του έντυπου προγράμματος του Συνεδρίου, καθώς 

και στην ειδική ιστοσελίδα εκθετών της ιστοσελίδας του 

Συνεδρίου.  

 Κάθε περίπτερο είναι κατάλληλα επιπλωμένο και εφοδιασμένο με 

την κατάλληλη παροχή φωτισμού, ηλεκτρικού ρεύματος και 

ασύρματης σύνδεσης στο διαδίκτυο. 

Για τη συμμετοχή στην έκθεση απαιτείται η συμπλήρωση της σχετικής αίτησης 

συμμετοχής και η αποστολή της με e-mail. 
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Εντός 15 ημερών η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου θα απαντήσει στον 

ενδιαφερόμενο σχετικά με τη διαθεσιμότητα των περιπτέρων και τις διαδικασίες 

πληρωμής. Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει εντός ορισμένου χρονικού διαστήματος να 

έχει εξοφλήσει το κόστος συμμετοχής του, αλλιώς η συμμετοχή του ακυρώνεται.  

Δηλώσεις συμμετοχής στην έκθεση θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 31/06/2012, ενώ 

όλες οι οικονομικές εκκρεμότητες θα πρέπει να έχουν τακτοποιηθεί μέχρι τις 

31/08/2012. 

 

2. Χορηγίες 

Για την οικονομική στήριξη του Συνεδρίου από ενδιαφερόμενους χορηγούς ισχύουν 

τα παρακάτω επίπεδα χορηγίας ανάλογα με το ποσό με το οποίο ο κάθε υποψήφιος 

χορηγός επιθυμεί να συνδράμει: 

- Χρυσός Χορηγός: με ποσά 3.000,00 + ευρώ  

- Αργυρός Χορηγός: με ποσά 1.000,00 έως 2.999,00 ευρώ 

- Χορηγός: με ποσά 500,00 έως 999,00 ευρώ 

* Σημείωση: Στις παραπάνω χορηγίες έχει συμπεριληφθεί και το ΦΠΑ 23%. 

 

Τα ανταποδοτικά οφέλη για τους χορηγούς κατά κατηγορία έχουν ως εξής: 

- Χρυσός Χορηγός  

1. Προτεραιότητα επιλογής περιπτέρου στην περίπτωση που υπάρχει 

ενδιαφέρον συμμετοχής στην έκθεση. 

2. Προβολή του ονόματος και λογοτύπου του χορηγού στην πρώτη 

εσωτερική σελίδα των έντυπων εκδόσεων του προγράμματος του 

Συνεδρίου. 

3. Εμφάνιση λογοτύπου στην ιστοσελίδα χορηγών του Συνεδρίου με 

αναφορά στο επίπεδο χορηγίας και με σύνδεση στην κεντρική ιστοσελίδα 

του χορηγού. 

4. Δυνατότητα διάθεσης διαφημιστικού υλικού στην τσάντα ή φάκελο των 

συνέδρων, μέχρι τρία (3) τεμάχια π.χ. φυλλάδιο, στυλό, αναμνηστικά ή 

άλλο. 

5. Δυνατότητα παρουσίασης προϊόντων-υπηρεσιών του χορηγού διάρκειας 

15΄ κατά τις εργασίες του Συνεδρίου. 

6. Δωρεάν εγγραφή και συμμετοχή στο Συνέδριο δύο (2) αντιπροσώπων του 

χορηγού. 

7. Συμμετοχή δύο (2) αντιπροσώπων του χορηγού στο κοκτέιλ των 

Ομιλητών / Χορηγών. 

 

- Αργυρός Χορηγός 

1. Προβολή του ονόματος και λογοτύπου του χορηγού στο εσωτερικό μέρος 

του οπισθόφυλλου των έντυπων εκδόσεων του προγράμματος του 

Συνεδρίου. 

2. Εμφάνιση λογοτύπου στην ιστοσελίδα χορηγών του Συνεδρίου με 

αναφορά στο επίπεδο χορηγίας και με σύνδεση στην κεντρική ιστοσελίδα 

του χορηγού. 
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3. Δυνατότητα διάθεσης διαφημιστικού υλικού στην τσάντα ή φάκελο των 

συνέδρων, δύο (2) τεμάχια π.χ. φυλλάδιο, στυλό, αναμνηστικά ή άλλο. 

4. Δυνατότητα παρουσίασης προϊόντων-υπηρεσιών του χορηγού διάρκειας 

15΄ κατά τις εργασίες του Συνεδρίου. 

5. Δωρεάν εγγραφή και συμμετοχή στο Συνέδριο δύο (2) αντιπροσώπων του 

χορηγού. 

6. Συμμετοχή δύο (2) αντιπροσώπων του χορηγού στο κοκτέιλ των 

Ομιλητών / Χορηγών. 

 

- Χορηγός 

1. Προβολή του ονόματος και λογοτύπου του χορηγού σε ειδική σελίδα του 

έντυπου προγράμματος του Συνεδρίου. 

2. Εμφάνιση λογοτύπου στην ιστοσελίδα χορηγών του Συνεδρίου με 

αναφορά στο επίπεδο χορηγίας και με σύνδεση στην κεντρική ιστοσελίδα 

του χορηγού. 

3. Δυνατότητα διάθεσης διαφημιστικού υλικού στην τσάντα ή φάκελο των 

συνέδρων, ένα (1) τεμάχιο π.χ. φυλλάδιο, στυλό, αναμνηστικά ή άλλο. 

4. Δωρεάν εγγραφή και συμμετοχή στο Συνέδριο ενός (1) αντιπροσώπου του 

χορηγού. 

5. Συμμετοχή ενός (1) αντιπροσώπου του χορηγού στο κοκτέιλ των 

Ομιλητών / Χορηγών. 

 

Γενικές πληροφορίες για τους υποψήφιους χορηγούς 

Για περισσότερες πληροφορίες και εκδήλωση ενδιαφέροντος για οποιοδήποτε 

επίπεδο χορηγίας μπορείτε να επικοινωνείτε με: 

 

- την κα Μαρία Φουντά, Προϊσταμένη Διεύθυνσης της Βιβλιοθήκης του 

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, τηλ.: +30 2108203259, 210 8221456,  

e-mail: mfou@aueb.gr 

 

Για οργανωτικούς λόγους και για να εξασφαλίσετε το σύνολο των ανταποδοτικών 

ωφελημάτων της χορηγίας σας, καλό θα ήταν να έχετε εκδηλώσει το ενδιαφέρον σας 

εγκαίρως και πάντως πριν τις 31/05/2012.  

Σε κάθε περίπτωση, η επιβεβαίωση της συμμετοχής του χορηγού στο Συνέδριο είναι  

η καταβολή του ποσού της χορηγίας πριν τις 31/08/2012. 

Οπωσδήποτε η εφαρμογή των διαφόρων ωφελημάτων της χορηγίας απαιτεί επίσης 

και την έγκαιρη αποστολή του απαραίτητου υλικού προβολής του χορηγού, όπως 

αναλυτικά στοιχεία της εταιρείας, URLs, λογότυπα, διαφημιστικό ή αναμνηστικό 

υλικό κλπ. σύμφωνα με τους όρους που καθορίστηκαν προηγουμένως. 

 

 

 

 

 

mailto:mfou@aueb.gr
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ΣΥΝΟΨΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ  

ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΟΥΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΤΕΣ 

 

 

 
  

Ωφελήματα 
Χρυσοί Χορηγοί 

3.000,00+ € 

Αργυροί Χορηγοί 

1.000,00-2.999,00 € 

Χορηγοί 

500,00-999,00 € 

Εκθέτες 

2.000,00 € 

1.  Ενοικίαση ενός (1) 

περιπτέρου για τις δύο (2) 

ημέρες του Συνεδρίου 

(18&19 Οκτωβρίου 2012) 

Εφόσον ζητηθεί 

με επιπλέον 

χρέωση   

Εφόσον ζητηθεί με 

επιπλέον χρέωση   

Εφόσον ζητηθεί 

με επιπλέον 

χρέωση   

 

2. Προτεραιότητα επιλογής 

περιπτέρου στην περίπτωση 

που υπάρχει ενδιαφέρον 

συμμετοχής στην έκθεση 

  

Χ 

 

Χ 

 

Χ 

3. Εκτύπωση του λογότυπου 

του χορηγού στις έντυπες 

εκδόσεις του προγράμματος 

του Συνεδρίου  

στην πρώτη 

εσωτερική σελίδα 

στο εσωτερικό 

μέρος του 

οπισθόφυλλου 

Σε ειδική 

σελίδα του 

έντυπου 

προγράμματος 

Σε ειδική 

σελίδα του 

έντυπου 

προγράμματος 

4. Εμφάνιση λογότυπου στην 

ιστοσελίδα χορηγών του 

Συνεδρίου με αναφορά στο 

επίπεδο χορηγίας και με 

σύνδεση στην ιστοσελίδα 

του χορηγού  

  Στη σχετική 

ιστοσελίδα του 

Συνέδριου  

Στη σχετική 

ιστοσελίδα του 

Συνέδριου 

5. Δυνατότητα διάθεσης 

διαφημιστικού υλικού στη 

τσάντα ή φάκελο του 

Συνεδρίου (φυλλάδιο, 

στυλό, αναμνηστικά ή άλλο)  

έως τρία (3) 

τεμάχια 

δύο (2) τεμάχια ένα (1) τεμάχιο  

 

Χ 

6. Δυνατότητα παρουσίασης 

προϊόντων-υπηρεσιών του 

χορηγού διάρκειας 15΄ κατά 

τις εργασίες του Συνεδρίου 

   

 

Χ 

 

 

Χ 

 

7. Δωρεάν εγγραφή και 

συμμετοχή στο Συνέδριο … 

αντιπρόσωπων του χορηγού 

δύο (2) 

αντιπρόσωποι 

δύο (2) 

αντιπρόσωποι 

ένας (1) 

αντιπρόσωπος 

δύο (2) 

αντιπρόσωποι 

8. Συμμετοχή … 

αντιπροσώπων του χορηγού 

στο κοκτέιλ των 

Ομιλητών/Χορηγών 

δύο (2) 

αντιπρόσωποι 

δύο (2) 

αντιπρόσωποι 

ένας (1) 

αντιπρόσωπος 

δύο (2) 

αντιπρόσωποι 

 

 

 


