ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ BANNER / ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ
Η χορηγός εταιρεία μπορεί να τοποθετήσει το Διαφημιστικό της banner ή Περίπτερο στον ειδικά
διαμορφωμένο Χώρο των διαλειμμάτων καφέ και γεύματος.
Κόστος χορηγίας: € 1.500
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ 15’
Παρέχεται η κεντρική αίθουσα και οπτικοακουστικός εξοπλισμός. Η χορηγός εταιρεία αναλαμβάνει την
υποχρέωση της κάλυψης των εξόδων φιλοξενίας (εισιτήρια, διαμονή, μεταφορά) του Προσκεκλημένου
Ομιλητού και του Προεδρείου, καθώς και την υποχρέωση ενημέρωσης των συνέδρων, με έντυπο υλικό
(πρόσκληση).
Κόστος χορηγίας: € 1.500
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Το οπισθόφυλλο του Προγράμματος θα τεθεί στη διάθεση των χορηγών για την τοποθέτηση των
λογοτύπων τους.
Κόστος χορηγίας : € 1.000
ΕΝΘΕΤΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ

Η Χορηγός Εταιρεία έχει το δικαίωμα να παραδώσει στη γραμματεία του Συνεδρίου, το διαφημιστικό
της έντυπο, το οποίο θα τοποθετηθεί στις τσάντες των Συνέδρων.
Κόστος χορηγίας: 500 €
ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

- ΝΕWSLETTERS

Το λογότυπο της Χορηγού Εταιρείας θα εμφανίζεται σε όλες τις σελίδες της ιστοσελίδας και σε όλα τα
newsletter που θα σταλούν από τη συμφωνία της χορηγίας και μετά.
Κόστος χορηγίας: 2.000 €

ΕΓΓΡΑΦΗ-ΔΙΑΜΟΝΗ
ΕΓΓΡΑΦΗ| Η παρακολούθηση της επιστημονικής συνάντησης είναι για όλους δωρεάν.
ΔΙΑΜΟΝΗ | Η διαμονή στην Αράχωβα είναι προσφορά της Ελληνικής Εταιρείας Υαλοειδούς –
Αμφιβληστροειδούς προς τα μέλη της και αφορά τη διανυκτέρευση το Σάββατο 25 Νοεμβρίου σε
μονόκλινο ή δίκλινο δωμάτιο.
Για επιπλέον πληροφορίες ή αλλαγή ημερομηνίας διαμονής επικοινωνήστε με τη γραμματεία του
Συνεδρίου, ERA Ltd.
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ΟΡΟΙ & ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ
H τιμολόγηση των χορηγιών θα γίνει μετά το τέλος της εκδήλωσης.
Στις τιμές που αναφέρονται δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%.
ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Για την κατοχύρωση της χορηγίας απαιτείται προκαταβολή του 50% του συνολικού ποσού.
Η εξόφληση θα πρέπει να εντός 60 ημερών, μετά από την παραλαβή του τιμολογίου.
Οι πληρωμές μπορούν να γίνουν:
 Με τραπεζικό έμβασμα στην ALPHA BANK σε διαταγή ERA ΕΠΕ:
Αριθμ. Λογ/σμού: 014 101 00 2002 044307, IBAN No: GR66 01401010101002002044307
(αναγράφοντας οπωσδήποτε στην δικαιολογία κατάθεσης GVRS 2017 και το όνομα της εταιρείας
σας).


Με επιταγή σε διαταγή της ERA ΕΠΕ

ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ
Κάθε ακύρωση συμμετοχής πρέπει να γνωστοποιείται μόνο εγγράφως στην ΕRA Ltd.
Η συμμετοχή των εταιρειών μπορεί να ακυρωθεί έως 30 Σεπτεμβρίου 2017 χωρίς καμία
επιβάρυνση.
Για ακύρωση συμμετοχής από 30 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου 2017 θα
παρακρατείται το 50% της χορηγίας.
Πέραν της 20 Οκτωβρίου 2017 καμία ακύρωση δεν θα γίνεται δεκτή και η πληρωμή της
χορηγίας είναι υποχρεωτική.
Επιστροφές χρημάτων από ακυρώσεις θα γίνουν μετά το τέλος της εκδήλωσης και εφόσον
πληρούνται οι παραπάνω όροι ακύρωσης.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ERA Ltd | Νατάσα Τουρκαντώνη, Νίκος Αντωνόπουλος
Ασκληπιού 17, 10680 ΑΘΗΝΑ | T: 210 3634944 | F: 210 3631690
E-mail: info@era.gr | Web site: www.era.gr
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