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Για οποιαδήποτε άλλη μορφή συμμετοχής ή για αποκλειστικότητα στον 

τομέα δραστηριότητά σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας 

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΧΡΥΣΟΣ   

ΧΟΡΗΓOΣ 
ΑΣΗΜΕΝΙΟΣ  

ΧΟΡΗΓOΣ 
ΧΑΛΚΙΝΟΣ  
ΧΟΡΗΓOΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ 

Τα ποσά δεν περιλαμβάνουν 24% Φ.Π.Α €7.000 €5.500 €2.500  

Δωρεάν συμμετοχές στο δείπνο 10 (δέκα) 8 (οκτώ) 5 (πέντε) 2 (δύο) 

"INFODESK"  στο χώρο υποδοχής της εκδήλωσης  desk / banner desk / banner   

Εμφάνιση λογοτύπου στο foyer της εκδήλωσης 
και σε προβολή εντός της αίθουσας 

    

Εμφάνιση λογοτύπου της εταιρείας στην 
επίσημη πρόσκληση της εκδήλωσης  

Αίθουσα 
συνεδρίου 

Αίθουσα 
συνεδρίου 

Αίθουσα 
συνεδρίου 

Αίθουσα 
συνεδρίου 

Εμφάνιση λογοτύπου της εταιρείας στην 
επίσημη πρόσκληση του δείπνου με τον 
Πρωθυπουργό 

    

Εμφάνιση λογοτύπου της εταιρείας στο Χορηγό 
Επικοινωνίας  

    

Παρουσίαση της εταιρείας 
30 λέξεις        

(στο site του 
Επιμελητηρίου) 

20  λέξεις        
(στο site του 

Επιμελητηρίου) 

15  λέξεις        
(στο site του 

Επιμελητηρίου) 
 

Εμφάνιση λογοτύπου σε όλες τις προωθητικές 
διαφημίσεις σε εφημερίδες και ιστοσελίδες 

e-πρόσκληση  
e-αναγγελία 

e-πρόσκληση  
e-αναγγελία 

e-πρόσκληση  
e-αναγγελία 

e-πρόσκληση  
e-αναγγελία 

Συναντήσεις B2B     

Link για το site του χορηγου     

Aναφορα χορηγιας στο Newsletter του 
Επιμελητηρίου 

    

Συνέντευξη υπευθύνου της εταιρείας σας στο 

newsletter του Επιμελητηρίου 
    

Ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του 
Επιμελητηρίου μας (Linkedin, Twitter, 
Instagram) 

    

Προβολή διαφημιστικού video σε οθόνη στο 
χώρο διεξαγωγής της εκδήλωσης 

5’ (πέντε) 3’ (τρία)   

http://www.ccifhel.org.gr/
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Pour toute autre forme de partenariat ou pour une exclusivité dans votre 

secteur d’activité, veuillez nous contacter 

 

PRESTATIONS DU “SPONSORING“  
GOLD 

SPONSOR 
SILVER 

SPONSOR 
BRONZE 

SPONSOR 
SUPPORTER 

Les montants n’incluent pas la TVA de 24%. €7.000 €5.500 €2.500  

Invitations gratuites   10 (dix) 8 (huit) 5 (cinq) 2 (deux) 

"INFODESK" au foyer de l'événement  
desk / 
banner 

desk / 
banner 

  

Projection du logo au foyer et dans la salle de 
l’événement 

    

Logo de la société sur l’invitation officielle de 
l’évènement 

Salle de 
conférence 

Salle de 
conférence 

Salle de 
conférence 

Salle de 
conférence 

Logo de la société sur l’invitation officielle du dîner 
avec le Premier Ministre 

    

Logo de la société au Media Sponsor     

Profil de la Société 
30 mots    

(site de la 
CCIFG) 

20 mots    
(site de la 

CCIFG) 

15 mots    
(site de la 

CCIFG) 
 

Logo de la société sur le matériel de communication 
de l’événement à la presse et aux réseaux sociaux 

e-invitation 
e-annonce 

e-invitation 
e-annonce 

e-invitation 
e-annonce 

e-invitation   
e-annonce 

Rendez-vous B2B     

Lien vers le site du sponsor     

Mention de la société à la Newsletter de la Chambre     

Interview du chef de votre entreprise dans la newsletter 

de la Chambre 
    

Post sur les Réseaux Sociaux     

Vidéo de la société pendant les pauses café, le 
cocktail… 

5’ (cinq) 3’ (trois)   

http://www.ccifhel.org.gr/

