
 

                                                                           

 

Θεσσαλονίκη 28/07/2015 

Προς    :  

Υπόψη :  

 

Κύριε , 

 

Με την παρούσα επιστολή θα ήθελα να σας ενημερώσω για το χορηγικό πρόγραμμα του 22ου 

Πανελλήνιου Συνεδρίου Νέων Αγροτών «Τώρα στην Κρίση, η γη μας δίνει λύση», που θα λάβει χώρα 

στα Ν. Μουδανιά του δήμου Προποντίδας Χαλκιδικής στις 27, 28, 29 και 30 Αυγούστου 2015.  

Το Συνέδριο και η Έκθεση που θα πραγματοποιηθούν στοχεύουν στην ανάδειξη  ζητημάτων που 

άπτονται του σχεδιασμού δράσεων, της σύναψης συνεργασίας και εταιρικότητας, της δικτύωσης και της 

στρατηγικής προβολής  των αγροτικών προϊόντων της  χώρας μας. 

Στην έκθεση θα συμμετέχουν επαγγελματίες από όλο το φάσμα της παραγωγικής διαδικασίας από τον 

πρωτογενή τομέα μέχρι το πιάτο του καταναλωτή.  

Εκτιμούμε ότι στο πλαίσιο της γενικής σας εταιρικής πολιτικής, η συμμετοχή σας  ως χορηγός στο 22ο 

Πανελλήνιο Συνέδριο Νέων Αγροτών «Τώρα στην Κρίση, η γη μας δίνει λύση» θα έχει πολλαπλά 

οφέλη για την εταιρία σας καθώς αναμένεται πολύ μεγάλη συμμετοχή και επισκεψιμότητα.  

Σας παραθέτουμε αναλυτικά τις κατηγορίες των χορηγών 

  

 

 

 

 



 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΟΡΗΓΩΝ 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΟΡΗΓΩΝ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ  15.000 € Έως 1 διαφορετικού αντικειμένου 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β ΑΡΓΥΡΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ  10.000 € Έως 2 διαφορετικού αντικειμένου 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ ΧΑΛΚΙΝΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ 5.000 € Έως 4 διαφορετικού αντικειμένου 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ ΧΟΡΗΓΟΣ 1.000 € ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α : ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ  

Ο χορηγός της πρώτης κατηγορίας, θα προβληθεί στις κάτωθι διαφημιστικές ενέργειες προβολής με το 

λογότυπό του και το συνοδευτικό χαρακτηρισμό «Χρυσός Χορηγός». 

Συγκεκριμένα ο Χρυσός Χορηγός έχει τις ακόλουθες παροχές : 

1. Στον εκθεσιακό χώρο θα υπάρξουν 3 διαφημιστικά πανό. Ο Χρυσός Χορηγός θα εμφανίζεται σε όλα τα 

διαφημιστικά υλικά με το λογότυπό του. Επίσης, πίσω από το  κεντρικό πάνελ των ομιλητών του 

Συνεδρίου, θα αναγράφεται το λογότυπο της εταιρίας σας στο σημείο όπου κάμερες των τηλεοπτικών 

σταθμών και οι φωτογράφοι θα το έχουν κεντρικό “κάδρο”.  

2. Ο Χρυσός Χορηγός θα έχει ένα κεντρικό περίπτερο της επιλογής του 45m2 στην Έκθεση 

Γεωργικών Μηχανημάτων-Αγροτικών Προϊόντων, όπου μπορεί να προβεί σε προωθητικές ενέργειες της 

εταιρίας του. 

3. Παρουσίαση της εταιρίας του σε ειδική εκδήλωση στην Αίθουσα του Συνεδρίου το Σάββατο 29 

Αυγούστου 

4. Δυνατότητα τοποθέτησης στην είσοδο της έκθεσης Roll Up με μήνυμα καλωσορίσματος του  χρυσού 

χορηγού 

5 . ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ  

Ο Χρυσός Χορηγός θα εμφανίζεται σε όλα τα έντυπα που θα εκδοθούν για τις δραστηριότητες της 

Έκθεσης και του 22ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Νέων Αγροτών. Το έντυπο υλικό περιέχει τις εξής 

κατηγορίες και ποσότητες:  

Folder συνεδρίου: 500 τεμάχια 

Πρόγραμμα : 2.000 τεμάχια 

Οδηγός Έκθεσης : 2.000 τεμάχια 

Χάρτης Έκθεσης : 2.000 τεμάχια 

Πρόσκληση Έκθεσης : 5.000 τεμάχια 

USB με Πρακτικά συνεδρίου-χορηγούς-στοιχεία ΠΕΝΑ: 500 τεμάχια  

       6.Ο Χρυσός χορηγός θα εμφανίζεται σε ειδικό χώρο στην Ιστοσελίδα του συνεδρίου και του Facebook  

       7. Ο Χρυσός χορηγός θα εμφανίζεται σε ειδικό χώρο στα έντυπα μέσα που θα προβάλουν το συνέδριο 

       8. Σε όλα τα ΜΜΕ που θα προβάλουν το συνέδριο 

Ποσό Xρυσής Χορηγίας : 15.000,00 € 



ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β : ΑΡΓΥΡΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ  

Ο Αργυρός Χορηγός θα προβληθεί στις κάτωθι διαφημιστικές ενέργειες προβολής με το λογότυπό του και 

τον συνοδευτικό χαρακτηρισμό «Αργυρός Χορηγός». 

Συγκεκριμένα ο Αργυρός Χορηγός έχει τις ακόλουθες παροχές : 

1. Στον εκθεσιακό χώρο θα υπάρξουν 3 διαφημιστικά πανό. Ο Αργυρός Χορηγός θα εμφανίζεται σε όλα τα 

διαφημιστικά υλικά με το λογότυπό του. Επίσης, μπροστά από το  κεντρικό πάνελ των ομιλητών του 

Συνεδρίου, θα αναγράφεται το λογότυπο της εταιρίας σας. 

      2. Ο Αργυρός Χορηγός θα έχει ένα  κεντρικό περίπτερο της επιλογής του 27 m2  στη  

           στη  Έκθεση Γεωργικών Μηχανημάτων-Αγροτικών Προϊόντων, όπου μπορεί να προβεί σε προωθητικές 

ενέργειες  της εταιρίας του. 

 

 

 

3.  ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ  

Ο Αργυρός Χορηγός θα εμφανίζεται σε όλα τα έντυπα που θα εκδοθούν για τις δραστηριότητες της 
Έκθεσης και του 22ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Νέων Αγροτών . Το έντυπο υλικό περιέχει τις εξής 

κατηγορίες και ποσότητες:  

Folder συνεδρίου: 500 τεμάχια 

Πρόγραμμα : 2.000 τεμάχια 

Οδηγός Έκθεσης : 2.000 τεμάχια 

Χάρτης Έκθεσης : 2.000 τεμάχια 

Πρόσκληση Έκθεσης : 5.000 τεμάχια 

USB με Πρακτικά συνεδρίου-χορηγούς-στοιχεία ΠΕΝΑ: 500 τεμάχια 

Ποσό Αργυρής Χορηγίας : 10.000,00 € 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ: ΧΑΛΚΙΝΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ 

Ο Χάλκινος Χορηγός θα προβληθεί στις κάτωθι διαφημιστικές ενέργειες προβολής με το λογότυπό του και 

τον συνοδευτικό χαρακτηρισμό «Χορηγός». 

Συγκεκριμένα ο χορηγός έχει τις ακόλουθες παροχές : 

1. Στον εκθεσιακό χώρο θα υπάρξουν 3 διαφημιστικά πανό. Ο Χάλκινος Χορηγός θα εμφανίζεται σε όλα τα 

διαφημιστικά υλικά με το λογότυπό του.  

2.  Ο Χορηγός θα έχει  κεντρικό περίπτερο της επιλογής του 18m2  στην Έκθεση Γεωργικών 

Μηχανημάτων-Αγροτικών Προϊόντων, όπου μπορεί να προβεί σε προωθητικές ενέργειες  της εταιρίας 

του..  

3.  ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ  

Ο Χάλκινος Χορηγός θα εμφανίζεται στα παρακάτω έντυπα που θα εκδοθούν για τις δραστηριότητες της 
Έκθεσης και του 22ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Νέων Αγροτών . Το έντυπο υλικό περιέχει τις εξής 

κατηγορίες και ποσότητες:  

Folder συνεδρίου: 500 τεμάχια 

Πρόγραμμα : 2.000 τεμάχια 

Οδηγός Έκθεσης : 2.000 τεμάχια 

Χάρτης Έκθεσης : 2.000 τεμάχια 

Πρόσκληση Έκθεσης : 5.000 τεμάχια 

USB με Πρακτικά συνεδρίου-χορηγούς-στοιχεία ΠΕΝΑ: 500 τεμάχια 

Ποσό Χορηγίας : 5.000,00 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:  ΧΟΡΗΓΟΣ 

Ο Χάλκινος Χορηγός θα προβληθεί στις κάτωθι διαφημιστικές ενέργειες προβολής με το λογότυπό του και τον 

συνοδευτικό χαρακτηρισμό «Χορηγός». 

Συγκεκριμένα ο χορηγός έχει τις ακόλουθες παροχές : 

1. Στον εκθεσιακό χώρο θα υπάρξουν 3 διαφημιστικά πανό. Ο Χορηγός θα εμφανίζεται σε όλα τα διαφημιστικά 

υλικά με το λογότυπό του.   

2. Ο Χορηγός θα έχει περίπτερο 9m2 στην Έκθεση Γεωργικών Μηχανημάτων-Αγροτικών Προϊόντων, όπου 

μπορεί να προβεί σε προωθητικές ενέργειες  της εταιρίας του.. 

 

 

3.  ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ  

Ο Χορηγός θα εμφανίζεται στα παρακάτω έντυπα που θα εκδοθούν για τις δραστηριότητες της Έκθεσης και του 

22ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Νέων Αγροτών . Το έντυπο υλικό περιέχει τις εξής κατηγορίες και ποσότητες:

  

 

Πρόγραμμα : 2.000 τεμάχια 

Οδηγός Έκθεσης : 2.000 τεμάχια 

Χάρτης Έκθεσης : 2.000 τεμάχια 

Πρόσκληση Έκθεσης : 5.000 τεμάχια 

USB με Πρακτικά συνεδρίου-χορηγούς-στοιχεία ΠΕΝΑ: 500 τεμάχια 

Ποσό Χορηγίας : 1.000,00 € 

 

 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να μας καλέσετε στα τηλέφωνα 2310510901 και 6972622658, φαξ 

2310510901 και email panigiris.gr@gmail.com 

  

 

Με εκτίμηση, 

 

Ιωάννης Αλεξίου 

Υπεύθυνος Οργάνωσης- Ειδικός Συνεργάτης ΠΕΝΑ 


