2nd Energy Tech Forum
Ανοικτή Συνάντηση για τις Ενεργειακές Τεχνολογίες και την Καινοτομία

Αθήνα, 25 Νοεμβρίου, 2017
Ίδρυμα Ευγενίδου
Υπό την Αιγίδα του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ)

Δυνατότητες Χορηγίας και Υποστήριξης
H πραγματοποίηση μια πρωτοποριακής εκδήλωσης όπως το Energy Tech Forum που
οργανώνει το Energia.gr απαιτεί πολύμηνη προετοιμασία, την ύπαρξη μιας επιμέρους
οργανωτικής δομής, την κινητοποίηση πλήθους ειδικών, την επαφή με εκατοντάδες
οργανισμούς και ερευνητικά κέντρα εντός και εκτός Ελλάδος. Για την κάλυψη αυτού
του κόστους το Energia.gr αποβλέπει στην συμμετοχή χορηγών και υποστηρικτών με
στόχο την άρτια οργάνωση του Forum και την κατάλληλη προβολή του στην Eλλάδα
και το εξωτερικό. Οι χορηγοί είναι συνήθως οργανισμοί και εταιρείες, οι οποίες
δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο χώρο της ενέργειας, στον πετρελαϊκό τομέα, στην
ηλεκτροπαραγωγή, στις ΑΠΕ, στον χώρο των κατασκευών και της
περιβαλλοντολογικής προστασίας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Βεβαίως, χορηγοί
μπορεί να είναι και άλλοι οργανισμοί, ιδιαίτερα από τον χώρο των τραπεζών και των
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και των δικηγορικών γραφείων.
Πέρα από την οικονομική συμμετοχή των χορηγών, αυτοί έχουν συνήθως έναν πιο
ουσιαστικό ρόλο, τόσο από πλευράς παρουσίασης των δραστηριοτήτων τους, όσο και
στη γενικότερη προβολή του Forum και την προσέλκυση συνέδρων που έχουν
ενδιαφέροντα στον τομέα των ενεργειακών τεχνολογιών. Τέλος, αξίζει να αναφερθεί
ότι οι εταιρείες Χορηγοί και Υποστηρικτές του Forum συμβάλλουν με την παρουσία
και την ενεργό συμμετοχή στελεχών τους.
Κατηγορίες Χορηγών
Προβλέπονται τρείς (3) βασικές κατηγορίες Χορηγών και Υποστηρικτών:
(i) Κύριος Χορηγός (Lead Sponsor)
(ii) Xορηγός Forum (Sponsor)
(iii) Υποστηρικτής Forum
(iv) Υποστηρικτής επιλεγμένων δράσεων
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Επίσης ενδιαφερόμενες εταιρείες μπορούν να αναλάβουν ως Χορηγοί για το buffet
lunch, τα coffee breaks και το cocktail event
( i)

ΚΥΡΙΟΣ XOPHΓOΣ (Lead Sponsor)

Ο Κύριος Xορηγός του Forum με συνολικό ύψος χορηγίας στα 6.000€ + 24% ΦΠΑ
υποστηρίζει ενεργά, συμμετέχει και υποστηρίζει το Forum. Ο Κύριος Xορηγός
δικαιούται 16 δωρεάν συμμετοχές στο Forum και πολλά άλλα ανταποδοτικά οφέλη τα
οποία παρουσιάζονται στο (δ).
( ii)

XOPHΓOΣ FORUM (Forum Sponsor)

Ο κάθε Χορηγός του Forum επιβαρύνεται με συνολικό ύψος χορηγίας τα 5.000€ +
24% ΦΠΑ. Ο κάθε Xορηγός δικαιούται 10 δωρεάν συμμετοχές στο Forum. Τα
ανταποδοτικά οφέλη τα οποία παρουσιάζονται στο (δ)
(iii)

YΠOΣTHPIKTHΣ FORUM (Forum Supporter)

Mπορεί να υπάρξουν αρκετοί υποστηρικτές με κόστος συμμετοχής 2.500€ + 24%
ΦΠΑ έκαστος. Ο κάθε Υποστηρικτής δικαιούται 5 δωρεάν συμμετοχές στο Forum.

(δ) Ανταποδοτικά Οφέλη Χορηγών & Υποστηρικτών
Τα ανταποδοτικά οφέλη των Χορηγών και Υποστηρικτών για το «1st Energy Tech
Forum» είναι εκτενή και περιγράφονται ακολούθως. Μπορεί να υπάρξουν επιπλέον
οφέλη κατόπιν ειδικής συμφωνίας του Energia.gr με κάθε Χορηγό ή Υποστηρικτή.

Οφέλη Χορηγών
1. Προβολή Λογοτύπου
Το λογότυπο και το όνομα κάθε χορηγού προβάλλεται με διάφορους τρόπους
ως εξής:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Στις έντυπες και ηλεκτρονικές ανακοινώσεις για το Forum που θα
διανέμονται πριν, κατά την διάρκεια και μετά το Forum.
Στις διαφημίσεις που δημοσιεύονται στον Τύπο.
Στα banners που θα αναρτηθούν στους χώρους διεξαγωγής του Forum.
Στα ειδικά banner της εκδήλωσης στο internet, μέσω του www.energia.gr
καθώς και στο www.iene.gr.
Στο επίσημο πρόγραμμα του Forum.
Σε όλο το έντυπο υλικό το οποίο θα διανεμηθεί στους συνέδρους.
Στις video κάρτες, οι οποίες θα προβάλλονται εντός της αίθουσας του
Forum.
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▪

Στον φάκελο του Forum (ειδικό dossier) που θα περιέχει το πρόγραμμα και
άλλες χρήσιμες πληροφορίες και θα δοθεί σε κάθε συμμετέχοντα με την
εγγραφή του.

2. Εκπρόσωπος (οι) του χορηγού θα έχει τη δυνατότητα να ομιλήσει στο Forum
ή να συντονίσει μια από τις συνεδρίες του.
3. Το όνομα του χορηγού θα αναφέρεται σε όλα τα Δελτία Τύπου, τα οποία
αποσταλλούν στα ΜΜΕ σχετικά με το Forum.
4. Ο κάθε χορηγός θα έχει την δυνατότητα να διανέμει έντυπα και άλλο υλικό
αναφορικά με τα προϊόντα και τις δραστηριότητες της εταιρείας του κατά την
διάρκεια του συνεδρίου. Το υλικό αυτό τοποθετείται σε εμφανή χώρο πλησίον
του registration desk όπου οι σύνεδροι μπορούν άνετα να το παραλάβουν.
5. Ο Κύριος χορηγός δικαιούται δέκα πέντε (15) δωρεάν συμμετοχές ενώ ο
απλός χορηγός δικαιούται δέκα (10) δωρεάν συμμετοχές για στελέχη και
συνεργάτες της εταιρείας του.
6. Ο κάθε χορηγός δικαιούται δωρεάν εμφάνιση του λογότυπού του στο portal
του www.energia.gr για περίοδο δύο (2) μηνών ενώ ο Κύριος Χορηγός
δικαιούται δωρεάν προβολή για τέσσερις (4) μήνες .

Οφέλη Υποστηρικτών
1. Προβολή Λογοτύπου
Το λογότυπο και το όνομα κάθε
διάφορους τρόπους ως εξής:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Υποστηρικτή μπορεί να προβάλλεται με

Στις έντυπες και ηλεκτρονικές ανακοινώσεις για το Forum που διανέμονται
πρίν, κατά την διάρκεια και μετά το Forum.
Στις διαφημίσεις που δημοσιεύονται στον Τύπο.
Στα banners που θα αναρτηθούν στους χώρους διεξαγωγής του Forum.
Στα ειδικά banner της εκδήλωσης στο internet, μέσω του www.energia.gr
καθώς και στο www.iene.gr.
Στο επίσημο πρόγραμμα του Forum.
Σε όλο το έντυπο υλικό το οποίο θα διανέμεται στους συνέδρους.
Στις video κάρτες, οι οποίες προβάλλονται εντός της αίθουσας του Forum.
Στον φάκελο του Forum

2. Το όνομα του υποστηρικτή θα αναφέρεται σε όλα τα Δελτία Τύπου, τα οποία
αποστέλλονται στα ΜΜΕ σχετικά με το Forum.
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3. Ο κάθε υποστηρικτής θα έχει την δυνατότητα να διανείμει έντυπα και άλλο
υλικό (πχ. CD-ROM) αναφορικά με τα προϊόντα και τις δραστηριότητες της
εταιρείας του κατά την διάρκεια του forum.
4. Ο υποστηρικτής δικαιούται πέντε (5) δωρεάν συμμετοχές στο Forum για
στελέχη και συνεργάτες της εταιρείας του.
5. Ο κάθε υποστηρικτής δικαιούται δωρεάν εμφάνιση του λογότυπού του
www.energia.gr για ένα μήνα.

Οφέλη Υποστηρικτών Επιλεγμένων Δράσεων
Τα οφέλη των χορηγών των επιμέρους δράσεων του Forum είναι πολύ συγκεκριμένα
και συνοψίζονται ως εξής:
(i) Χορηγός ή Υποστηρικτής Buffet Lunch (αναλόγως με το ύψος της
οικονομικής υποστήριξης)
Το όνομα και το λογότυπο της εταιρείας εμφανίζεται ως Χορηγός Buffet
Lunch στο πρόγραμμα του Forum. Ο Χορηγός έχει την δυνατότητα να
τοποθετήσει banners με το λογότυπο του στους χώρους της δεξίωσης. Ο
Χορηγός πληρώνει απευθείας την εταιρεία catering για τα coffee breaks
βάσει προσφοράς που θα του αποσταλεί. (3.000€+24%ΦΠΑ)

(ii) Χορηγός Cocktail event
Το όνομα και το λογότυπο της εταιρείας εμφανίζεται ως Χορηγός Cocktail
event στο πρόγραμμα του Forum. Ο Χορηγός έχει την δυνατότητα να
τοποθετήσει banners με το λογότυπο του στους χώρους του cocktail. Ο
Χορηγός πληρώνει απευθείας την εταιρεία catering για το cocktail
reception βάσει προσφοράς που θα του αποσταλεί. (2.000€+24%ΦΠΑ)
(iii) Υποστηρικτής Coffee Breaks
Το όνομα και το λογότυπο της εταιρείας εμφανίζεται ως Χορηγός Coffee
Break στο πρόγραμμα του Forum. Ο Χορηγός έχει την δυνατότητα να
τοποθετήσει banners με το λογότυπο του στους χώρους των coffee breaks.
Ο Χορηγός πληρώνει απευθείας την εταιρεία catering για τα coffee breaks
βάσει προσφοράς που θα του αποσταλεί. (1.500€+24%ΦΠΑ για όλα τα
coffee breaks)
(iv) Υποστηρικτής Badges
Το όνομα-λογότυπο της εταιρείας θα εμφανισθεί τυπωμένο στην κονκάρδα με
το όνομα κάθε συμμετέχοντα. Ο Χορηγός έχει την δυνατότητα τριών (3)
δωρεάν εγγραφών και την τοποθέτηση banners στους χώρους του Forum. Το
κόστος της συγκεκριμένης χορηγίας ανέρχεται στα 1.500€+ΦΠΑ.
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Γενικές Πληροφορίες
Τα ανωτέρω καλύπτουν τα συνήθη ανταποδοτικά οφέλη τα οποία μπορεί να αναμένει
ένας Χορηγός ή Υποστηρικτής του 2nd Energy Tech Forum. Μπορεί να υπάρξουν και
επιπλέον οφέλη τα οποία δεν περιγράφονται στον ανωτέρω κατάλογο.
Στους ενδιαφερόμενους Χορηγούς ή Υποστηρικτές αποστέλλεται εγγράφως
λεπτομερής πρόταση με τον πλήρη κατάλογο των ανταποδοτικών οφελών που
προσφέρει η EditCom στο πλαίσιο του 2nd Energy Tech Forum.
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