
 
 

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. 
 
Για την συγκεκριμένη εκδήλωση προβλέπονται δύο κατηγορίες χορηγίας: Χορηγός 
και Υποστηρικτής  
 

ΚΚααττηηγγοορρίίεεςς  ΧΧοορρηηγγώώνν    
 
 

▪ Χορηγός - Sponsor 
 
Το κόστος για κάθε χορηγό έχει ορισθεί στα 3.000 € + 24% Φ.Π.Α.   
 

▪ Υποστηρικτής - Supporter 
 
Το κόστος για κάθε Υποστηρικτή ανέρχεται στα € 1.500 + 24% Φ.Π.Α.    
  

ΟΟφφέέλληη  ΧΧοορρηηγγώώνν  κκααιι  ΥΥπποοσσττηηρριικκττώώνν    
 
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 ανακοινώσεις για το Workshop που αποστέλλονται πριν, κατά την 
διάρκεια και μετά το Workshop και αναρτούνται στα sites του ΙΕΝΕ . 

▪ Στο microsite του Workshop 

▪ Στα banners που θα εμφανίζονται καθ’ όλη την διάρκεια του Workshop. 



▪ Στο επίσημο πρόγραμμα του Workshop 

▪ Στα πρακτικά που θα περιέχουν τις παρουσιάσεις και θα αναρτηθούν στο 
ειδικό microsite μετά το Workshop 
 

2. Ο Χορηγός δικαιούται  4 μήνες δωρεάν εμφάνιση του λογότυπού του στα web 
sites του ΙΕΝΕ, το www.iene.gr και www.iene.eu. 
 

3. Ο Υποστηρικτής δικαιούται  2 μήνες δωρεάν εμφάνιση του λογότυπού του στα 
web sites του ΙΕΝΕ, το www.iene.gr και www.iene.eu. 

 
4. Το όνομα του κάθε Χορηγού και Υποστηρικτή θα εμφανιστεί σε όλα τα Δελτία 

Τύπου, τα οποία αποστέλλονται στα ΜΜΕ σχετικά με το Workshop. 
Προβλέπονται τουλάχιστον τρία ΔΤ (προ, κατά την διάρκεια και μετά). 

  

http://www.iene.gr/
http://www.iene.eu/
http://www.iene.gr/
http://www.iene.eu/

