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«Τα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών και οι εξελίξεις στην
Ελλάδα»
Συμμετοχή στην Έκθεση
Εάν ενδιαφέρεστε να επιδείξετε τα προϊόντα και της υπηρεσίες σας μέσω περιπτέρου
κατά τη διάρκεια της διήμερης έκθεσης, που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της
Διημερίδας, παρακαλώ συμπληρώστε την επισυναπτόμενη φόρμα Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος διαθέσιμη ΕΔΩ και προωθήστε στην κα Νικολέττα Καρυτσίωτη (email:
nikoletta.karitsioti@iccs.gr) μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2018.

Δυνατότητες Επίδειξης και Προβολής για Εκθέτες:






Αποκλειστικός χώρος (εκθεσιακό τραπέζι) για έκθεση προϊόντων.
Προβολή Λογισμικού Επίδειξης ή Βίντεο σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή.
Διανομή διαφημιστικών φυλλαδίων στους συμμετέχοντες.
Τοποθέτηση Banner με μηχανισμό αυτό-στήριξης (προτεινόμενο μέγεθος:
200x80cm).
Προβολή στη λίστα Εκθετών στην ιστοσελίδα της ITS Hellas και προβολή
λογοτύπου στο πρόγραμμα του συνεδρίου.

Κόστος Συμμετοχής
Κατηγορία

Ποσό

Μέλη ITS Hellas

300 ευρώ (+24% ΦΠΑ)

Ερευνητικό Έργο
(μονοθεματική επίδειξη)

300 ευρώ (+24% ΦΠΑ)

Άλλοι οργανισμοί & εταιρείες

500 ευρώ (+24% ΦΠΑ)

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες επίδειξης προϊόντων και
υπηρεσιών που σας προσφέρονται με τη συμμετοχή σας στην έκθεση παρακαλώ
επικοινωνήστε απευθείας με την κα Νικολέττα Καρυτσίωτη (nikoletta.karitsioti@iccs.gr).

Γίνετε Χορηγός
Επιθυμείτε να γίνετε Χορηγός της φετινής διοργάνωσης, με στόχο την υποστήριξη των
εργασιών της Διημερίδας, αλλά και την ευρεία προώθηση των δραστηριοτήτων σας, τόσο
στους συμμετέχοντες όσο και στα μέλη της κοινότητας των Ευφυών Συστημάτων
Μεταφορών; Η 4η Διημερίδα της ITS Hellas περιλαμβάνει τρία διαφορετικά πακέτα χορηγιών
τα οποία προσφέρουν διαφορετικές παροχές και ευκαιρίες προβολής ανά κατηγορία όπως
περιγράφονται παρακάτω.

Παροχές ανά κατηγορία:
Κατηγορία

Παροχές




Απλός χορηγός





Ασημένιος
Χορηγός







Χρυσός χορηγός





Τοποθέτηση λογοτύπου στο ενημερωτικό υλικό της
Διημερίδας και στην Ιστοσελίδα της ITS Hellas.
Διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων μέσω του φακέλου της
Διημερίδας.
Τοποθέτηση λογοτύπου στο ενημερωτικό υλικό της
Διημερίδας (έντυπο και ηλεκτρονικό) και στην Ιστοσελίδα
της ITS Hellas.
Διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων μέσω του φακέλου της
Διημερίδας.
Τοποθέτηση 2 Banner με μηχανισμό αυτό-στήριξης: 1 στη
γραμματεία της διοργάνωσης και 1 στον χώρο της
έκθεσης (προτεινόμενο μέγεθος: 200x80cm).
Αποστολή email προωθητικού περιεχομένου σε όλους
τους εγγεγραμμένους συμμετέχοντες της Διημερίδας και
στα μέλη της ITS Hellas.
Τοποθέτηση λογοτύπου στο ενημερωτικό υλικό της
Διημερίδας και στην Ιστοσελίδα της ITS Hellas.
Τοποθέτηση ενημερωτικών φυλλαδίων στον φάκελο της
Διημερίδας.
Τοποθέτηση 2 Banner με μηχανισμό αυτό-στήριξης: 1 στη
γραμματεία της διοργάνωσης και 1 στο
Αμφιθέατρο(προτεινόμενο μέγεθος: 200x80cm).
Περιγραφή δραστηριοτήτων Οργανισμού/Εταιρείας 100
λέξεων στην Ιστοσελίδα της ITS Hellas.
Αποστολή email προωθητικού περιεχομένου σε όλους
τους εγγεγραμμένους συμμετέχοντες της Διημερίδας και
στα μέλη της ITS Hellas.
Συμμετοχή στην Έκθεση με περίπτερο.

Τιμοκατάλογος Χορηγιών:
Κατηγορία

Ποσό

Απλός χορηγός

1.000 ευρώ (+24% ΦΠΑ)

Ασημένιος Χορηγός

2.000 ευρώ (+24% ΦΠΑ)

Χρυσός χορηγός

4.000 ευρώ (+24% ΦΠΑ)

Για να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας να γίνετε χορηγός της διοργάνωσης παρακαλώ
επικοινωνήστε απευθείας με την κα Νικολέττα Καρυτσίωτη (nikoletta.karitsioti@iccs.gr).

