
 

 
 
 

 

 
 
 

 

  
ΔΔυυννααττόόττηηττεεςς  ΧΧοορρηηγγίίααςς  κκααιι  ΥΥπποοσσττήήρριιξξηηςς  

 
Οι περισσότερες εκδηλώσεις του IENE είναι ανοικτές σε χορηγίες και οικονομική 
υποστήριξη από επιχειρήσεις και οργανισμούς. Οι χορηγοί είναι συνήθως 
οργανισμοί και εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο τομέα της 
ενέργειας. Οργανισμοί και εταιρείες από άλλους τομείς, όπως από τον τραπεζικό 
και αυτό των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, την ναυτιλία και τις νομικές  
υπηρεσίες, μπορούν επίσης να γίνουν χορηγοί. Τα ποσά που αναφέρονται στην 
χορηγία και την οικονομική υποστήριξη των εκδηλώσεων του IENE ποικίλλουν και 
καθορίζονται σύμφωνα με τα εκάστοτε πρότυπα και τις οργανωτικές συνθήκες 
οργάνωσης. 
 
 

ΟΟφφέέλληη  ΧΧοορρηηγγοούύ  
 
Τα οφέλη για τους χορηγούς και υποστηρικτές περιλαμβάνουν τα εξής: 
 
1. Προβολή Λογοτύπου 

 
Το λογότυπο και το όνομα κάθε  χορηγού προβάλλεται με διάφορους  τρόπους 
ως εξής: 

 

▪ Στις έντυπες και ηλεκτρονικές ανακοινώσεις για το συνέδριο που 
διανέμονται πριν, κατά την διάρκεια και μετά το συνέδριο. 

▪ Στις διαφημίσεις που δημοσιεύονται στον καθημερινό και περιοδικό Τύπο.  

▪ Στο σκηνικό και σε όλα τα πανό/banners που θα αναρτηθούν στους χώρους 
διεξαγωγής του συνεδρίου. 

▪ Στα ειδικά Banner της εκδήλωσης στο Internet, μέσω του www.energia.gr 
καθώς και στa www.iene.gr και www.iene.eu.  

▪ Στο έντυπο με το επίσημο πρόγραμμα του συνεδρίου. 

▪ Σε όλο το έντυπο υλικό το οποίο θα διανεμηθεί στους συνέδρους. 

ΣΣυυννέέδδρριιοο::  “Επενδύοντας στην Ενεργειακή Αποδοτικότητα” 
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▪ Στις video κάρτες, οι οποίες θα προβάλλονται εντός της αίθουσας του 
συνεδρίου. 

▪ Στον φάκελο του Συνεδρίου (ειδικό dossier που περιέχει τις περιλήψεις κ.α. 
υλικό) 

 
2. Εκπρόσωπος (οι) του χορηγού θα έχει τη δυνατότητα να ομιλήσει στο συνέδριο 

ή να συντονίσει μια από τις συνεδρίες του.  
 
3. Το όνομα του χορηγού θα αναφέρεται σε όλα τα Δελτία Τύπου, τα οποία 

αποστέλλονται στα ΜΜΕ σχετικά με το συνέδριο.  
 
4. Ο κάθε χορηγός θα έχει την δυνατότητα  να διανείμει έντυπο και ηλεκτρονικό 

υλικό αναφορικά με τα προϊόντα και τις δραστηριότητες της εταιρείας του κατά 
την διάρκεια του συνεδρίου. 

 
5. Ο κάθε χορηγός δικαιούται δέκα (10) δωρεάν συμμετοχές στο συνέδριο για 

στελέχη και συνεργάτες της εταιρείας του.  
 
6. Ο κάθε  χορηγός δικαιούται  6 μήνες δωρεάν εμφάνιση του λογότυπού του στa 

web sites του ΙΕΝΕ, το www.iene.gr και www.iene.eu. 
 

7. Ο κάθε  υποστηρικτής δικαιούται  3 μήνες δωρεάν εμφάνιση του λογότυπού 
του στa web sites του ΙΕΝΕ, το www.iene.gr και www.iene.eu. 

  
 

ΚΚααττηηγγοορρίίεεςς  ΧΧοορρηηγγώώνν    
 

 

 Χορηγός 
 
Θα υπάρχουν αρκετοί χορηγοί με κάθε ένα να συνεισφέρει 6.000 € + 24% Φ.Π.Α. 
έκαστος. Κάθε χορηγός δικαιούται 10 δωρεάν εγγραφές. 
 

 Υποστηρικτής 
 
Θα υπάρχουν αρκετοί Υποστηρικτές με κάθε ένα να συνεισφέρει € 3,000 + 
24% Φ.Π.Α. έκαστος.   Ο κάθε Υποστηρικτής δικαιούται 4 δωρεάν εγγραφές. 
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