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Η ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Tο διήμερο πολυσυνέδριο Capital+Vision 2017 θα λάβει χώρα την 

Παρασκευή 20 Οκτωβρίου και το Σάββατο 21 Οκτωβρίου 2017 

στο Athenaeum InterContinental Athens Hotel 

Το συνέδριο  αποτελείται από τον βασικό κορμό  και από μια σειρά παράλληλων εκδηλώσεων, οι οποίες 

διοργανώνονται από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, μη κυβερνητικές οργανώσεις, καινοτόμες 

επιχειρήσεις και από εκπροσώπους των παραγωγικών δυνάμεων της χώρας. 

Στόχος του διήμερου συνεδρίου είναι η αναζήτηση συνεργιών και νέων συνεργασιών μεταξύ της Ελλάδας, 

της Γερμανίας και άλλων χωρών. Στην εκδήλωση συμμετέχουν εξέχουσες πολιτικές προσωπικότητες αλλά 

και υψηλόβαθμα στελέχη του επιχειρηματικού κόσμου. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας 

www.capitalvision.gr για να δείτε την ανασκόπηση του Capital+Vision 2016.  

Σας καλούμε να συμμετέχετε ως χορηγός της εκδήλωσης και να επωφεληθείτε από την προβολή της 

επιχειρηματικής σας δραστηριότητας. 

Ανταποδοτικά Οφέλη Χορηγίας 
ΧΡΥΣΟΣ 

ΧΟΡΗΓΟΣ 
(12.000€+ΦΠΑ) 

ΑΡΓΥΡΟΣ 
ΧΟΡΗΓΟΣ 

(7.000€+ΦΠΑ) 
ΧΟΡΗΓΟΣ 

(2.500€+ΦΠΑ) 

Συμμετοχή υψηλόβαθμου στελέχους της εταιρίας ως ομιλητή στο 
συνέδριο ✔ - - 

Δικαίωμα Οργάνωσης Παράλληλης Εταιρικής Εκδήλωσης σε ειδικά 
διαμορφωμένη αίθουσα του ξενοδοχείου, διάρκειας 1-2 ωρών (βλ. 
σελ. 2) 

✔ ✔ - 

Προβολή του λογοτύπου της εταιρείας στο κεντρικό banner της 
αίθουσας όπου πραγματοποιείται ο συνεδριακός κορμός ✔ ✔ ✔ 

Προβολή του λογότυπου της εταιρίας σας στο φουαγιέ της αίθουσας 
με 1 banner, δικής σας υποχρέωσης, διαστάσεων 2μ. ύψος x 1μ. 
πλάτος 

✔ - - 

Δυνατότητα τοποθέτησης περιπτέρου στο χώρο του συνεδρίου για 
διανομή διαφημιστικού υλικού ✔ - - 

Ολοσέλιδη εταιρική παρουσίαση (company profile) στο 
πληροφοριακό υλικό το οποίο θα μοιραστεί σε όλους τους συνέδρους 
(folder) 

✔ ✔ ✔ 

Εμφάνιση του λογότυπου της εταιρείας στις επίσημες προσκλήσεις 
του συνεδρίου που θα αποσταλούν σε χιλιάδες εκπροσώπους της 
επιχειρηματικής, επιστημονικής και πολιτικής κοινότητας της χώρας 

✔ ✔ ✔ 

Εμφάνιση του λογότυπου της εταιρίας στην ιστοσελίδα της 
εκδήλωσης (www.capitalvision.gr) ✔ ✔ ✔ 

Banner στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου (www.german-
chamber.gr) για 2 μήνες ✔ - - 

Αναφορά της εταιρίας σας στις σελίδες «Μέλη/Χορηγοί & Χορηγοί» 
του Ετήσιου Οδηγού Μελών και του Καταλόγου Εκθέσεων του 
Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου του έτους 2018 

✔ ✔ ✔ 

Προσκλήσεις για το Επίσημο Δείπνο 10 6 2 

Συνέντευξη του Προέδρου ή του Γενικού Διευθυντή της εταιρείας στην 
εφημερίδα «Το Κεφάλαιο» ✔ - - 

1 banner στο μηνιαίο newsletter του Επιμελητηρίου ✔ ✔ - 

Eυχαριστήρια αναφορά στην εταιρία από τους οργανωτές κατά την 
έναρξη και τη λήξη του συνεδρίου ✔ ✔ ✔ 
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 1-2 ΩΡΩΝ 

Το Capital + Vision αποτελεί την κατάλληλη πλατφόρμα δικτύωσης μέσω των επίσημων προσκεκλημένων 

που θα παρευρεθούν ως ομιλητές και των επισκεπτών από τον επιχειρηματικό και πολιτικό κόσμο. Σας 

στηρίζει για να οργανώσετε τη δική σας εκδήλωση όπου μπορείτε να προσκαλέσετε το εξειδικευμένο κοινό 

που αφορά τον κλάδο δραστηριοποίησης της επιχείρησής σας προκειμένου να επικοινωνήσετε νέα προϊόντα 

και υπηρεσίες. 

Σας παρέχουμε την αίθουσα συνεδρίου (χωρητικότητας 30-40 ατόμων) και εξοπλισμό (καρέκλες, 

αναλόγιο, προεδρείο). Για τον οπτικοακουστικό εξοπλισμό (μικροφωνική-μεγαφωνική εγκατάσταση, 

μικρόφωνα) μπορείτε να επιλέξετε δικό σας συνεργάτη ή τον συνεργάτη του ξενοδοχείου ή αυτόν του 

Επιμελητηρίου. 

 

Η εταιρία σας αναλαμβάνει με δική της επιλογή και ευθύνη οργάνωσης: 

-  Πρόγραμμα Συνεδρίου και Ομιλητές 

-  Συμμετέχοντες  

-  Catering (σε συνεννόηση με το Ξενοδοχείο) 

-  Διερμηνείς (εφόσον είναι απαραίτητοι) 

- Ανάρτηση banner δική σας υποχρέωσης εντός της αίθουσας συνεδρίου (διαστάσεων 2μ. ύψος x 1μ.  

πλάτος) 

Επιπλέον Πλεονεκτήματα 

 Αναφορά της συμμετοχής της εταιρίας σας στο πρόγραμμα των Παράλληλων Συνεδριακών εκδηλώσεων, 

το οποίο θα αποστέλλεται μαζί με τα Newsletters του Επιμελητηρίου, μέσω του Ηλεκτρονικού 

Ταχυδρομείου  

 Αναφορά της συμμετοχής της εταιρίας στα ανακοινωθέντα τύπου 

 Αναφορά της συμμετοχής της εταιρίας σας στο Συνεδριακό Πρόγραμμα, που θα αναρτηθεί στην επίσημη 

ιστοσελίδα της εκδήλωσης  (www.capitalvision.gr) και στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου και θα 

διανεμηθεί την ημέρα του συνεδρίου 

 Ολοσέλιδη παρουσίαση (company profile) της εταιρίας στον Κατάλογο της εκδήλωσης,  ο οποίος θα 

διανεμηθεί σε όλους τους συμμετέχοντες και επισκέπτες 

Θα χαρούμε να σας συμπεριλάβουμε στον κύκλο των χορηγών μας.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Είμαστε στη διάθεσή σας για να συζητήσουμε κάθε λεπτομέρεια και σας παρακαλούμε να μας απαντήσετε 

το αργότερο μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου 2017.  

Με φιλικούς χαιρετισμούς 

 

 

Δρ. Αθανάσιος Κελέμης 

Γενικός Διευθυντής & Mέλος Δ.Σ.  

Ναι, ενδιαφέρομαι να συμπεριληφθώ στους χορηγούς του Επιμελητηρίου ως: 

☐ Χρυσός χορηγός (12.000€ + ΦΠΑ) ☐ Αργυρός χορηγός (7.000€ + ΦΠΑ) ☐ Χορηγός (2.500€ + ΦΠΑ) 

Επωνυμία Εταιρείας: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Αρμόδιος: …………………………………………………………………………………  Θέση στην εταιρεία: …………………………………………………………… 

Διεύθυνση: ………………………………………………………………………   Τ.Κ.: ………………………………   Πόλη: ……………………………………………… 

ΑΦΜ:………………………………………………………………………………   ΔΟΥ: ……………………………………………………………………………………………… 

Τηλ.: ………………………………………  Φαξ: ……………………………………  Email: …………………………………………………………………………………… 

 

Υπογραφή / Ημερομηνία 
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