
 

 

  

 

 

 
Φθινο�ωρινό ∆εί�νο ΙΕΝΕ 

 

28 Σεπτεµβρίου 2011  

 

 

 

Επ’ ευκαιρία της έναρξης της νέας περιόδου εργασιών (2011/2012) και το 

τέλος του καλοκαιριού το ΙΕΝΕ οργανώνει για πέμπτη χρονιά την ετήσια 

φθινοπωρινή εκδήλωση “Back to Business”“Back to Business”“Back to Business”“Back to Business”, , , , την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2011. 

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στους φιλόξενους χώρους του ξενοδοχείου 

«Πεντελικόν» στην Κηφισιά (∆ηληγιάννη 66, Κηφισιά, τηλ. 210 6230650-6). 

 

 

Η ΕκδήλωσηΗ ΕκδήλωσηΗ ΕκδήλωσηΗ Εκδήλωση    

 

Η εκδήλωση “Back to Business” “Back to Business” “Back to Business” “Back to Business” δίνει τη δυνατότητα στα μέλη του ΙΕΝΕ αλλά 

και στους φίλους και συνεργάτες του να συναντηθούν και να συνομιλήσουν 

σε ένα πολύ ευχάριστο και φιλόξενο περιβάλλον. Η εκδήλωση αυτή αποτελεί 

μια καλή ευκαιρία για σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των μελών του ΙΕΝΕ και 

μια άριστη αφορμή για την προσέλκυση νέων μελών.  

 

Η εκδήλωση ως συνήθως θα ξεκινήσει στις 20202020::::00000000 με ένα cocktail reception και 

με καθιστό δείπνο που θ’ ακολουθήσει στις 21212121::::00000000. Η συμμετοχή για μέλη και 

μη μέλη είναι ενιαία και έχει ορισθεί στα 50,00€ ανά άτομο, τιμή στην οποία 

δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Για συμμετοχή στην εκδήλωση είναι 

απαραίτητη η συμπλήρωση του ∆ελτίου Συμμετοχής (επισυνάπτεται). 

 

Το ξενοδοχείο «Πεντελικόν»Το ξενοδοχείο «Πεντελικόν»Το ξενοδοχείο «Πεντελικόν»Το ξενοδοχείο «Πεντελικόν»    

 

Το «Πεντελικόν» βρίσκεται στην αγκαλιά μιας κατάφυτης έκτασης 11 

στρεμμάτων στο μαγευτικό Κεφαλάρι της Κηφισιάς (∆ηληγιάννη 66, 

Κηφισιά). Μέσα στο μοναδικό αυτό φυσικό περιβάλλον, το Πεντελικόν 

προβάλλει με τη συναρπαστική νεοκλασική αρχιτεκτονική του, συνδυάζοντας 

την ομορφιά, την πολυτέλεια και τη χαλάρωση με υπηρεσίες υψηλού 



επιπέδου. Από το 1927 έως και σήμερα, το Πεντελικόν έχει φιλοξενήσει 

διακεκριμένα ονόματα της τέχνης και της πολιτικής, συγγραφείς, καθώς και 

άλλους απαιτητικούς ταξιδιώτες. Για περισσότερες πληροφορίες για το 

ξενοδοχείο μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://www.pentelikon.gr  

    

Χορηγία ΕκδήλωσηςΧορηγία ΕκδήλωσηςΧορηγία ΕκδήλωσηςΧορηγία Εκδήλωσης    

Η συγκεκριμένη εκδήλωση του ΙΕΝΕ προσφέρεται για χορηγία από εταιρείες 

και οργανισμούς, οι οποίοι επιθυμούν να ενισχύσουν το έργο του ΙΕΝΕ  

προσκαλώντας  στελέχη και συνεργάτες τους σ’ ένα δείπνο αξιώσεων, σ’ ένα 

μοναδικό περιβάλλον υψηλών προδιαγραφών, όπως είναι ο χώρος του 

ξενοδοχείου Πεντελικόν. Προβλέπονται δύο κατηγορίες χορηγιών: 

 

� ΧορηγόςΧορηγόςΧορηγόςΧορηγός    

Ο κάθε χορηγός καλείται να συνεισφέρει κατ’ ελάχιστον το ποσό των 

2.500 € ΦΠΑ και δικαιούται 16 προσκλήσεις 

 

� ΥποστηρικτήςΥποστηρικτήςΥποστηρικτήςΥποστηρικτής    

Ο κάθε υποστηρικτής συμμετέχει με το ποσό των 1.000 € + ΦΠΑ και 

δικαιούται 8 προσκλήσεις έκαστος. 

 


