
 

 

 

 

 

  

       

 

 

 

Το Σωματείο Διερμηνέων Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας έχει αναλάβει την διοργάνωση της 

ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Διερμηνέων Νοηματικών Γλωσσών 

(EFSLI), καθώς και διεθνούς συνεδρίου με τίτλο “It’s all Greek to me”, στην Αθήνα, 9-11 

Σεπτεμβρίου 2016. 

Τις εργασίες των δύο αυτών εκδηλώσεων θα παρακολουθήσουν 280-300 Διερμηνείς 

Νοηματικών Γλωσσών από όλο τον κόσμο και οργανώνεται υπό την αιγίδα και την καθοδήγηση 

της EFSLI. 

Το όφελος από την επιτυχημένη διοργάνωση θα είναι πολλαπλό, γιατί οι συμμετέχοντες θα 

γίνουν οι καλύτεροι διαφημιστές του τόπου μας στις χώρες τους και γιατί θα λάβουμε γνώσεις 

απαραίτητες για το επάγγελμά μας, μιας και δεν υπάρχει στην Ελλάδα, αντίστοιχο 

Πανεπιστημιακό Τμήμα εκπαίδευσής μας.  

Αυτή η διοργάνωση πραγματοποιείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 

 Για να επιτύχουμε  όμως άρτια διοργάνωση χρειαζόμαστε  υποστήριξη, υλική , χρηματική ή 

προσωπική. 

Απευθυνόμαστε σε εσάς ζητώντας να μας στηρίξετε με χορηγία όσον αφορά στις ανάγκες 

διοργάνωσης της διπλής αυτής εκδήλωσης. 

Οι χορηγίες είναι διαφόρων επιπέδων:  

 Χρυσός χορηγός (5.000 ευρώ και άνω) 

       Οι χρυσοί χορηγοί απολαμβάνουν των κάτωθι προνομίων: 

1. Τοποθέτηση banner ή πινακίδας με το λογότυπό σας στην είσοδο του συνεδρίου 

2. Εκτύπωση του λογότυπου σας σε εξώφυλλο και οπισθόφυλλο του βιβλίου προγράμματος 

3. Πώληση των ειδών σας στο χώρο του συνεδρίου 

4. Εκτύπωση του λογότυπου σας σε όλες τις σχετικές με το συνέδριό μας ανακοινώσεις, 

αφίσες, παρουσιάσεις 

5. Τοποθέτηση ενημερωτικού σας υλικού στο φάκελο συμμετοχής του συνεδρίου  

6. Δυνατότητα παρουσίας σας στην αίθουσα συνεδριάσεων 



 

 

7. Σύνδεσμος πληροφοριών στην ιστοσελίδα του συνεδρίου  

8. Προβολή του λογότυπου σας στην οθόνη, στην κεντρική αίθουσα κατά την έναρξη του 

συνεδρίου και κατά τη διάρκεια των διαλλειμάτων 

 

 Αργυρός χορηγός (2.500-5.000 ευρώ) 
 

            Οι αργυροί χορηγοί απολαμβάνουν των κάτωθι προνομίων: 

1. Εκτύπωση του λογότυπου σας σε όλες τις σχετικές με το συνέδριό μας ανακοινώσεις, 

αφίσες, παρουσιάσεις 

 

2. Εκτύπωση του λογότυπου σας σε εξώφυλλο και οπισθόφυλλο του βιβλίου 

προγράμματος 

 

3. Τοποθέτηση ενημερωτικού σας υλικού στο φάκελο συμμετοχής του συνεδρίου  

 

4. Δυνατότητα παρουσίας σας στην είσοδο- γραμματεία του συνεδρίου. 

 

5. Σύνδεσμος πληροφοριών  στην ιστοσελίδα του συνεδρίου. 

 

 

 Χάλκινος χορηγός (1.000- 2.500 ευρώ)  

 

     Οι χάλκινοι χορηγοί απολαμβάνουν των κάτωθι προνομίων: 

1. Εκτύπωση του λογότυπου σας σε εξώφυλλο και οπισθόφυλλο του βιβλίου προγράμματος  

2. Τοποθέτηση ενημερωτικού σας υλικού στο φάκελο συμμετοχής του συνεδρίου  

3. Σύνδεσμος πληροφοριών  στην ιστοσελίδα του συνεδρίου  

Κάθε χορηγία ακόμα και μικρότερου ποσού θα είναι για εσάς σημαντική γιατί θα προβάλετε 

την επιχείρησή σας και για εμάς ωφέλιμη και άκρως απαραίτητη.  

   Επίσης  μπορείτε να διαφημιστείτε:  

Α) Επιτραπέζια παρουσίαση στην είσοδο- γραμματεία: 

Σάββατο: πλάτος 2 μέτρα, 750 ευρώ. Πλάτος 1 μέτρο 500 ευρώ. 

Σάββατο & Κυριακή: πλάτος 2 μέτρα, 1000 ευρώ. Πλάτος 1 μέτρο 750 ευρώ. 

Σε άλλα σημεία: Σάββατο, πλάτος 2 μέτρα, 300 ευρώ. Πλάτος 1 μέτρο 200 ευρώ. 

Σάββατο & Κυριακή, πλάτος 2 μέτρα, 600 ευρώ. Πλάτος 1 μέτρο 400 ευρώ. 

 



 

 

Β) στην επίσημη ιστοσελίδα της εκδήλωσης, που εντός των προσεχών ημερών θα 

αναρτηθεί,  

Γ) στα έντυπα που θα δοθούν στους συμμετέχοντες (Πρόγραμμα, ενημερωτικό υλικό, 

αναμνηστικά δώρα) 

1 σελίδα διαστάσεων 17 Χ 25 cm, 350 ευρώ 

½ σελίδα διαστάσεων 17 Χ 11 cm, 275 ευρώ 

¼ σελίδας διαστάσεων 8 Χ 11 cm, 200 ευρώ 

Εσωτερική σελίδα του εξωφύλλου: έγχρωμη ή ασπρόμαυρη 17 Χ 25 cm, 500 ευρώ 

Εσωτερική σελίδα του οπισθόφυλλου: έγχρωμη ή ασπρόμαυρη 17 Χ 25 cm, 400 ευρώ 

Δ) στις αφίσες που θα τυπωθούν και θα διανεμηθούν σε όλες τις μεγάλες πόλεις της 

Ελλάδας καθώς και στα μπλουζάκια των εθελοντών. 

Ευελπιστώντας σε ανταπόκρισή σας στο κάλεσμά μας, είμαστε στη διάθεσή σας για 

οποιαδήποτε πληροφορία και διευκρίνιση. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Θεοδώρα 

Τσαποΐτη τηλ 6972 94 54 70, e mail: tsapoititheo@gmail.com 

 


