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80 εκατομμύρια μηνιαίες θεάσεις βίντεο
15 εκατομμύρια μοναδικοί χρήστες
79 εκατομμύρια επισκέψεις της ιστοσελίδας
ανά μήνα

3.4 εκατομμύρια
7.37

συνδρομητές στο youtube

εκατομμύρια likes στο Facebook

7.43 εκατομμύρια followers στο twitter
620

χιλιάδες ακόλουθοι στο LinkedIn

Πορεία επισκεψιμότητας για το 2014:

+70% στην Ευρώπη
+73% στην Αυστραλία
+77% στη Μέση Ανατολή
+39% στην Ασία
πηγή: TED.com

H TED είναι μία παγκόσμια Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση με
έδρα τον Καναδά, η οποία μέσα από μία ραγδαία
εξελισσόμενη πλατφόρμα πολυμέσων προβάλει τις “ Ιδέες
που αξίζει να διαδοθούν”.
Μέσα από ομιλίες διάρκειας μέχρι 18 λεπτών που
φιλοξενούνται στα συνέδρια που διοργανώνονται από την
TED, προβάλλονται ιδέες, διαμοιράζονται λύσεις, και
αποκαλύπτονται λαμπροί νέοι τρόποι να αντιλαμβανόμαστε
τον κόσμο! H TED ήταν αρχικά εστιασμένη στην
Τεχνολογία (Technology), Διασκέδαση (Entertainment), και
τη Σχεδίαση (Design), ενώ τώρα περικλείει όλο το φάσμα
της ανθρώπινης ευφυΐας.
Η συνταγή της επιτυχίας βρίσκεται στη μίξη της
διορατικότητας, της καινοτομίας και της αφήγησης η οποία
έχει προκαλέσει μια παγκόσμια κοινότητα
προσανατολισμένη στη διά βίου μάθηση και στη θετική
αλλαγή.
Η ιστοσελίδα TED.com αναπτύσσεται εκθετικά,
εκτινάσοντας τις συνολικές θεάσεις των διαλέξεων που
φιλοξενεί από το 0 στο 3 δισεκατομμύρια σε 8 χρόνια. Οι
ομιλίες TED είναι πλέον διαθέσιμες σε 105 γλώσσες,
καθιστώντας το TED.com μία παγκόσμια πλατφόρμα
πολυμέσων.

Το πρόγραμμα TEDx υιοθετεί το πνεύμα την αποστολή
του TED, δηλαδή τις “Ιδέες που αξίζει να διαδοθούν”.
Είναι σχεδιασμένο να δίνει σε κοινότητες, οργανισμούς
και άτομα την δυνατότητα να εκκινήσουν διαλόγους μέσα
από event πάνω στα πρότυπα του TED, όμως σε τοπικό
επίπεδο!
Σε ένα TEDx event, προσωπικότητες από διάφορα πεδία
μαζί με ομιλίες TED προκαλούν αφορμή για βαθείες
συζητήσεις και αλληλεπιδράσεις.
Κάθε TEDx έχει τη μοναδική του ονομασία, τη δική του
οργανωτική ομάδα, και δεν σχετίζεται με κάποιο άλλο.
Μέχρι σήμερα πάνω από 10.000 ΤEDx έχουν
πραγματοποιηθεί παγκοσμίως, μέχρι και στο Έβερεστ!

To TEDxChania δημιουργήθηκε για να προβάλλει τις ιδέες που γεννήθηκαν στα Χανιά
παγκοσμίως, αλλά και να εισάγει ιδέες που θα μας κάνουν να προβληματιστούμε για τον
κόσμο γύρω μας, σε διάφορα επίπεδα. Μέσα από το TED.com αλλά και το κανάλι του
TEDx στο youTube, που αριθμεί 2,400,000+ συνδρομητές, οι Ιδέες που θα ακουστούν στη
σκηνή του TEDxChania θα διαδωθούν σε όλο τον κόσμο!

16 Ομιλητές
11 Ώρες Προγράμματος στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου
6 Καλλιτέχνες & 3 Ηθοποιοί
120 Θεατές στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου
400+ Θεατές στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων
LIVESTREAMING σε όλο τον Κόσμο
70 Εθελοντές

Το TEDx ταυτίζεται με την καινοτομία, όπως επίσης προσελκύει ένα κοινό που
προβληματίζεται και είναι πρόθυμο να γνωρίσει νέα πράγματα. Κάθε επιχείρηση που
συμμετέχει στο event έχει την ευκαιρία να προωθήσει το προιόν της σε άτομα τα
οποία είναι ανοιχτά σε καινούργιες εμπειρίες και που κυρίως μπορούν να εκτιμήσουν
την ιδιαιτερότητά του.
Ανάμεσα στις ομιλίες υπάρχουν διαλείμματα διάρκειας από 40 έως και 90 λεπτών,
κατα τα οποία οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με τα περίπτερα
των χορηγών του ΤΕDxChania και να δοκιμάσουν ξεχωριστά προϊόντα.

Εξάπλωση
Φήµης &
Δηµιουργία
Προτίµησης

Προβολή µε
Δηµιουργικό
και
Διαδραστικό
Τρόπο

Άμεση Επαφή με
το Κοινό

Δηµιουργία
Συναισθηµατικής
Προσκόλλησης
στο
Εµπορικό Σήµα

Υποστήριξη µίας
Εκστρατίας
Πωλήσεων

Επικοινωνήστε μαζί μας

sponsors@tedxchania.com
Σοφία Μπουλταδάκη - 695 5091215
Δήμητρα Μυλωνάκη - 697 0881376
Στέλιος Κουκουράκης - 697 2587046

Κοινωνικά
FACEBOOK https://www.facebook.com/TEDxChania?ref=aymt_homepage_panel
TWITTER https://twitter.com/TEDxChania
INSTAGRAM https://instagram.com/tedxchania/

Squaring the Circle

Παροχές Χορηγών

Χώρος Πραγματοποίησης του TEDxChania 2015:
Kέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου

Προβολή Χορηγών εξωτερική πλευρά του κτηρίου
Kέντρου Αρχιτεκτονικής Μεσογείου

platinum sponsor

ΧΩΡΟΣ

8 τ.µ. στην κεντρική είσοδο στο χώρο της υποδοχής, µε banner και δυνατότητα για
προβολή βίντεο στον τοίχο του ΚΑΜ και τραπέζι

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
&
E-MAIL

Ξεχωριστή κατηγορία “ Πλατινένιος Χορηγός” στην κατηγορία των Χορηγών ,όπως
επίσης προβολή στα e-mail επικοινωνίας του TEDxChania.

BOOKLET

Δύο σελίδες για τοποθέτηση διαφήµισης, µε φωτογραφία, λογότυπο, κείµενο και
στοιχείων επικοινωνίας.

ΒΑΝΝΕR
ΕΞ. ΧΩΡΟΥ

Διατίθεται

BANNER
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Διατίθεται στο χώρο της υποδοχής

GIFTBAG

Διαφηµιστικό Φυλλάδιο

ΜΠΛΟΥΖΑ
ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ

Στην πίσω δεξιά πλευρά

VIDEO ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ
ΤΟΥ TEDx ΣΤΟ
YouTube

Λογότυπο στην αρχή κάθε οµιλίας συνοδευόµενο από τη φράση: “ Shared with you by …”

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙ
ΣΚΗΝΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Αναφορά επί σκηνής κατά την αποφώνηση και κατά προτεραιότητα.

4

ΥΨΟΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ: €1,500

gold sponsor

ΧΩΡΟΣ

6 τ.µ. στην κεντρική είσοδο στο χώρο της υποδοχής, µε banner και δυνατότητα για
προβολή βίντεο στον τοίχο του ΚΑΜ και τραπέζι

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
&
E-MAIL

Ξεχωριστή κατηγορία “ Χρυσός Χορηγός” στην κατηγορία των Χορηγών ,όπως
επίσης προβολή στα e-mail επικοινωνίας του TEDxChania.

BOOKLET

Δύο σελίδες για τοποθέτηση διαφήµισης, µε φωτογραφία, λογότυπο, κείµενο και
στοιχείων επικοινωνίας.

ΒΑΝΝΕR
ΕΞ. ΧΩΡΟΥ

Διατίθεται

BANNER
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Διατίθεται στο χώρο της υποδοχής

GIFTBAG

Διαφηµιστικό Φυλλάδιο

ΜΠΛΟΥΖΑ
ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ

Στην πίσω αριστερή πλευρά

VIDEO ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ
ΤΟΥ TEDx ΣΤΟ
YouTube

Λογότυπο στην αρχή κάθε οµιλίας συνοδευόµενο από τη φράση: “ Shared with you by …”

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙ
ΣΚΗΝΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Αναφορά επί σκηνής κατά την αποφώνηση και κατά προτεραιότητα.

4

ΥΨΟΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ: €1,000

silver sponsors

ΧΩΡΟΙ

Επιλογές για χώρους των 6 τ.µ. και 4 τ.µ. στον όροφο των οµιλιών, µε
δυνατότητα για banner και τραπέζι

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Ξεχωριστή κατηγορία “ Αργυροί Χορηγοί ” στην κατηγορία των
Χορηγών

BOOKLET

BANNER
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΧΩΡΟΥ

Μία σελίδα για τοποθέτηση διαφήµισης, µε φωτογραφία, λογότυπο,
κείµενο και στοιχείων επικοινωνίας.

Διατίθεται στο χώρο του κάθε χορηγού
Διαφημιστικό	
  Φυλλάδιο

GIFTBAG
ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙ
ΣΚΗΝΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Αναφορά επί σκηνής κατά την αποφώνηση

1 ανά χορηγό

ΥΨΟΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ:
€ 600 για τις θέση των 6τ.µ.
€ 500 για τις θέσεις των 4τ.µ.

bronze sponsors

ΧΩΡΟΣ

3 τ.µ. στο χώρο του Φαγητού, µε δυνατότητα banner και τραπέζι

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Τρίτο µέρος

BOOKLET

Δύο σελίδες για το σύνολο των χορηγών της κατηγορίας µε logo
στοιχεία επικοινωνίας.

ΒΑΝΝΕR
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΧΩΡΟΥ

Ένα (1) για το σύνολο των χορηγών της κατηγορίας.

BANNER
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΧΩΡΟΥ

Διατίθεται

GIFTBAG

Φυλλάδιο

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙ
ΣΚΗΝΗΣ

Αναφορά επί σκηνής κατά την αποφώνηση.

ΥΨΟΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ: € 300

monetary sponsors

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Ξεχωριστή κατηγορία “Χρηµατικοί Χορηγοί” στην κατηγορία των
Χορηγών

BOOKLET

Τοποθέτηση Logo επιχείρησης µαζί µε αυτά των υπόλοιπων
Χρηµατικών Χορηγών

ΒΑΝΝΕR
ΕΞ. ΧΩΡΟΥ

Στον εξωτερικό χώρο του ΚΑΜ µαζί µε τα Logo των υπόλοιπων
Χορηγών του event

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙ
ΣΚΗΝΗΣ

Αναφορά επί σκηνής κατά την αποφώνηση

ΥΨΟΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ: <€250

in-kind sponsors

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Ξεχωριστή κατηγορία “Χρηµατικοί σε Είδος” στην κατηγορία των
Χορηγών

BOOKLET

Τοποθέτηση Logo επιχείρησης µαζί µε αυτά των υπόλοιπων
Χρηµατικών Χορηγών

ΒΑΝΝΕR
ΕΞ. ΧΩΡΟΥ

Στον εξωτερικό χώρο του ΚΑΜ µαζί µε τα Logo των υπόλοιπων
Χορηγών του event

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙ
ΣΚΗΝΗΣ

Αναφορά επί σκηνής κατά την αποφώνηση

ΥΨΟΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ: Ανάλογα µε την αξία της Χορηγίας
σε είδος

Επικοινωνήστε μαζί μας

Σοφία Μπουλταδάκη - 695 5091215
Δήμητρα Μυλωνάκη - 697 0881376
Στέλιος Κουκουράκης - 697 2587046

@web
tedxchania.sponsorsteam@gmail.com
www.tedxchania.com

Κοινωνικά Δίκτυα

FACEBOOK https://www.facebook.com/TEDxChania?ref=aymt_homepage_panel
TWITTER https://twitter.com/TEDxChania
INSTAGRAM https://instagram.com/tedxchania/

___________ Ομιλητές ΤEDxChania __________
Λιμαντζάκης Γεώργιος
Απόφοιτος Τουρκικών Σπουδών, κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος (ΜΑ) στις Διεθνείς και
Ευρωπαϊκές Σπουδές, Υποψήφιος Διδάκτωρ στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του
Πάντειου Πανεπιστημίου
Βασίλειος Κιοσσές
Ψυχολογία-ειδικεύτηκε στην Προσωποκεντρική Ψυχοθεραπεία. Εμπνευστής του Empathize with
me doctor, το οποιο έγινε μάθημα επιλογης στην Ιατρική Ιωαννινων.

Τριαντάφυλλος Ξυλούρης
Σπούδασε μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο Gottfried Wilhelm Leibniz και έκανε διδακτορικό στο
Πανεπιστήμιο Gottfried Wilhelm Leibniz. Έχει ασχοληθεί με την Τεχνολογία της Πληροφορικής
και είναι συνιδρυτής και Διευθύνοντας Σύμβουλος στην εταιρεία Quizdom UG.

Εμμανουήλ Κιαγιάς
Καθηγητής Πληροφορικής. Msc in Software Systems Technology, University of Sheffield.
Δημιουργός του Συλλόγου Ανοικτού Λογισμικού Χανίων, Chania-LUG. - Ιδιοκτήτης του site της
Ελληνικής Κοινότητας FreeBSD και της Ομάδας Μετάφρασης Τεκμηρίωσης.

Vasilissa Exceptional Products
Μέλι με χρυσο 24 καρατίων.

Πολυχρόνης Κουτσάκης
Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης (Δίκτυα Επικοινωνίας Υπολογιστών), Επίκουρος Καθηγητής στο
τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του McMaster University of
Canada. Συγγραφέας - Έχει τιμηθεί δύο φορές με Κρατικό Βραβείο Θεατρικού Έργου από το
Υπουργείο Πολιτισμού.
Γεώργιος Καπελάκης
Πρώτη μεγάλη διοργάνωση στην οποία διακρίθηκε ήταν οι Παραολυμπιακούς Αγώνες, που
διεξήχθησαν στην Αθήνα, όπου και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στα 50 μέτρα ύπτιο. Στους
Παραολυμπιακούς Αγώνες του 2008 στο Πεκίνο κατέκτησε τέσσερα μετάλλια. Χρυσό στην
κατηγορία 50 μέτρα ελεύθερο,[3] ασημένιο στην κατηγορία 100 μέτρα ελεύθερο, χάλκινο στα
200 μέτρα της ίδιας κατηγορίας[4] και στα 50 μέτρα ύπτιο. Το 2009 ψηφίστηκε από τους
αθλητικούς συντάκτες στην Ελλάδα ως κορυφαίος αθλητής με αναπηρία.

Γεώργιος Καλαρρύτης
Κλινικός ψυχολόγος, ψυχοθεραπευτής, θεραπευτής οικογένειας και σύμβουλος εξαρτήσεων.
Ιδρυτικό μέλος του Λόγω Ψυχής-Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Έρευνας στη Συστημική
Ψυχοθεραπεία.
Μίνως Γαροφαλάκης
Professor, School of Electronic & Computer Engineering. MSc and PhD degrees in Computer
Science from the University of Wisconsin-Madison Director, Software Technology and Network
Applications Lab (SoftNet).
Νίκος Θεοδωράκης
LL.B. in Law (2009) University of Athens, M.Phil. in Criminological Research, University of
Cambridge, Ph.D. University of Cambridge, lecturer at university of Oxford.

Κωνσταντίνος-Αλκέτας Ουγγρίνης
Αρχιτέκτων-Μηχανικός, ΑΠΘ (1994) και κάτοχος διδακτορικού διπλώματος, ΑΠΘ (2009). Visiting
Research

Associate,

Harvard

GSD.

Διευθυντής

του

Εργαστηρίου

«Μεταβαλλομένης

Αρχιτεκτονικής, Κινητικών Συστημάτων και Ευφυών Περιβαλλόντων» της Σχολής Αρχιτεκτόνων
του Πολυτεχνείου Κρήτης. σύμβουλος σε θέματα σχεδιασμού και τεχνολογίας της κατασκευής
στο αρχιτεκτονικό γραφείο 124|SKG Architects
Παναγιώτης Πιτσίνιαγκας
Έχει ατελή τετραπληγία λόγω κάκωσης νωτιαίου μυελού. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι είναι
καθηλωμένος σε αναπηρικό αμαξίδιο και ότι έχει μόνο μερική χρήση των χεριών του. Είναι
εμψυχωτής ομιλητής και συντονιστής βιωματικών παρεμβάσεων στο Σύνδεσμο Κοινωνικής
Ευθύνης για Παιδιά και Νέους. Αποστολή του ΣΚΕΠ είναι να εξοικειώσει το ευρύτερο κοινό με
την εικόνα της αναπηρίας, συνδέοντας νέους με κινητική ή νοητική αναπηρία με μαθητές
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Ελένη Καβαζίδου
Μsc, PhD. Χοροδιδάσκαλος, Χορογράφος, Χορο/κινησιοθεραπεύτρια. Μετεκπαίδευση στο
θέατρο, τη μουσική, την προπονητική, την αθλητιατρική, τη διατροφή και το ευρωπαϊκό
μάνατζμεντ με διάφορες υποτροφίες επίδοσης και διάκρισης από το ΙΚΥ. Καλλιτεχνική
Διευθύντρια της Εσαεί εν Ροή.

Βασίλης Σαμολαδάς
Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του
Πολυτεχνείου Κρήτης. Έχει εργαστεί στο παρελθόν σαν Ερευνητής στο Applied Research Labs
(ARL) και στην Microelectronics and Computer Corp (MCC).

