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Ίδορμα Εργεμίδξρ

ΦΑΚΕΛΟ ΥΟΡΗΓΙΑ
Δρμαηόηηηεπ Υξοηγίαπ και Τπξζηήοινηπ ηξρ 21ξρ Εθμικξύ ρμεδοίξρ Εμέογειαπ
«ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ 2016»
H πναγμαημπμίεζε εκυξ θαζηενςμέκμο θαη μεγάιεξ εμβέιεηαξ ζοκεδνίμο υπςξ ημ
«Eκένγεηα & Aκάπηολε» με μμηιεηέξ ορειμφ θφνμοξ απυ ηεκ Γιιάδα θαη ημ
ελςηενηθυ θαη έκα πμιοπιεζέξ αθνμαηήνημ πμο ζοκήζςξ θηάκεη ημοξ 300 θαη πιέμκ
ζοκέδνμοξ, πνμτπμζέηεη μηα ζεμακηηθή μνγακςηηθή οπμδμμή θαη ηεκ φπανλε εκυξ
μιυθιενμο επηηειείμο ημ μπμίμ ενγάδεηαη επί ανθεημφξ μήκεξ πνηκ θαη με ημκ
πνμτπμιμγηζμυ γηα ηεκ μνγάκςζε ημο «Γκένγεηα & Ακάπηολε» ζοκήζςξ κα
δηαμμνθχκεηαη ζηα 100.000€. Γηα ηεκ θάιορε αοημφ ημο θυζημοξ ε δημίθεζε ημο
ΙΓΝΓ απμβιέπεη ζηεκ ζομμεημπή ανθεηχκ πμνεγχκ θαη οπμζηενηθηχκ με ζηυπμ ηεκ
άνηηα μνγάκςζε ημο ζοκεδνίμο θαη ηεκ θαηάιιειε πνμβμιή ημο ζηεκ Eιιάδα θαη ημ
ελςηενηθυ. Οη πμνεγμί είκαη ζοκήζςξ μνγακηζμμί θαη εηαηνείεξ, μη μπμίεξ
δναζηενημπμημφκηαη ζημκ εονφηενμ πχνμ ηεξ εκένγεηαξ, ζημκ πεηνειασθυ ημμέα, ζηεκ
ειεθηνμπαναγςγή, ζημκ πχνμ ηςκ θαηαζθεοχκ θαη ηεξ πνμζηαζίαξ ημο
πενηβάιιμκημξ ζηεκ ελμηθμκυμεζε εκένγεηαξ θαη ζηηξ ΑΠΓ. Βεβαίςξ, πμνεγμί μπμνεί
κα είκαη θαη άιιμη μνγακηζμμί, ηδηαίηενα απυ ημκ πχνμ ηςκ δηθεγμνηθχκ γναθείςκ,
ηςκ ηναπεδχκ θαη ηςκ πνεμαημμηθμκμμηθχκ οπενεζηχκ.
Πένα απυ ηεκ μηθμκμμηθή ζομμεημπή ηςκ πμνεγχκ, αοημί έπμοκ ζοκήζςξ έκακ πημ
μοζηαζηηθυ νυιμ, ηυζμ απυ πιεονάξ πανμοζίαζεξ ηςκ δναζηενημηήηςκ ημοξ,
επηιμγήξ μμηιεηχκ, υζμ θαη ζηε γεκηθυηενε πνμβμιή ημο ζοκεδνίμο θαη ηεκ
πνμζέιθοζε ζοκέδνςκ πμο έπμοκ εκδηαθένμκηα ζημκ εκενγεηαθυ ημμέα. Σέιμξ,
αλίδεη κα ακαθενζεί υηη μη εηαηνείεξ Υμνεγμί θαη Τπμζηενηθηέξ ημο οκεδνίμο
ζομβάιιμοκ με ηεκ πανμοζία θαη ηεκ εκενγυ ζομμεημπή ηςκ ζηειεπχκ ημοξ ζηεκ
μιμθιενςμέκε ελέηαζε ηςκ ζεμάηςκ πμο απαζπμιμφκ ηεκ εκενγεηαθή αγμνά, ηεκ
εθάζημηε θοβένκεζε θαη ημοξ άμεζα εμπιεθυμεκμοξ θμνείξ θαη μνγακηζμμφξ.
ΚΚααηηηηγγξξοοίίεεππ Υ
Υξξοοηηγγώ
ώμμ
Πνμβιέπμκηαη πέκηε (5) θαηεγμνίεξ Υμνεγχκ θαη Τπμζηενηθηχκ:
(i) Mέγαξ Υμνεγυξ
(ii) Γηδηθυξ Θεμαηηθυξ Υμνεγυξ
(iii) Xμνεγυξ οκεδνίμο
(iv) Τπμζηενηθηήξ οκεδνίμο
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(v) Τπμζηενηθηέξ Γπημένμοξ Δνάζεςκ
((ii))

M
MEEΓΓA
A
X
XO
OPPH
HΓΓO
O
 ((LLeeaadd S
Sppoonnssoorr))

Θα οπάνλεη μυκμ έκαξ Mέγαξ Xμνεγυξ ημο οκεδνίμο με ζοκμιηθυ θυζημξ πμνεγίαξ
ζηα 20.000€ + 24% ΦΠΑ. Ο Mέγαξ Xμνεγυξ δηθαημφηαη 25 δςνεάκ ζομμεημπέξ ζημ
οκέδνημ.
((iiii))
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Ο
Υ
ΥΟ
ΟΡΡΗ
ΗΓΓΟ
Ο
 ((T
Thheem
maattiicc S
Sppoonnssoorr))

ε πενίπηςζε πμο μηα εηαηνεία ή μνγακηζμυξ επηζομεί ηεκ πνμβμιή ημο μέζα απυ μηα
ζογθεθνημέκε ζοκεδνία ζηεκ μνγάκςζε ηεξ μπμίαξ ζέιεη κα ζομμεηάζπεη εκενγά,
πνμηείκμκηαξ ζεμαημιμγία θαη μμηιεηέξ, ηυηε οπάνπεη δοκαηυηεηα ζομμεημπήξ ηεξ
εκ ιυγς εηαηνείαξ ή μνγακηζμμφ ςξ εηδηθμφ ζεμαηηθμφ πμνεγμφ ή οπμζηενηθηή.
Ακάιμγα με ημ ζέμα θαη ηηξ μνγακςηηθέξ οπμπνεχζεηξ θαζμνηδεηαη ημ πμζυ ηεξ
πμνεγίαξ ημ μπμίμ ζε θαμία πενίπηςζε δεκ μπμνεί κα είκαη μηθνυηενμ απυ 15.000€
+ΦΠΑ. Σα μθέιε γηα ημκ ζεμαηηθυ πμνεγυ είκαη πμιιαπιά θαη δεκ πενημνίδμκηαη μυκμ
ζηεκ πνμβμιή ημο ζημ οκέδνημ θαη δςνεάκ ζομμεημπέξ ζε αοηυ (12 άημμα) αιιά
πενηιαμβάκμοκ πνμχζεζε μέζς ηςκ web site ημο ΙΓΝΓ (www.iene.gr θαη
www.iene.eu), ημο πενημδηθμφ θαη ηςκ ηαθηηθχκ εθδυζεςκ ημο ΙΓΝΓ (π.π.
newsletters, ημ Daily Energy Newsletter θιπ.)
((iiiiii))
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ΤΤΝ
ΝΓΓΔ
ΔΡΡΙΙΟ
ΟΤΤ ((CCoonnffeerreennccee S
Sppoonnssoorr))

Mπμνεί κα οπάνλμοκ πενηζζυηενμη ημο εκυξ πμνεγμί ημο οκεδνίμο με ζοκμιηθυ
θυζημξ ακά πμνεγία ηα 12.000€ + 24% ΦΠΑ. Ο θάζε Xμνεγυξ δηθαημφηαη 12 δςνεάκ
ζομμεημπέξ ζημ οκέδνημ.
((iivv))
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ΝΓΓΔ
ΔΡΡΙΙΟ
Ο ((CCoonnffeerreennccee S
Suuppppoorrtteerr))

Mπμνεί κα οπάνλμοκ ανθεημί οπμζηενηθηέξ με θυζημξ ζομμεημπήξ 6.000€ + 24%
ΦΠΑ έθαζημξ. Ο θάζε Τπμζηενηθηήξ δηθαημφηαη 8 δςνεάκ ζομμεημπέξ ζημ οκέδνημ.

((vv))

ΤΤππμμζζηηεεννηηθθηηέέξξ ΓΓππηημμέέννμμοοξξ Δ
Δννάάζζεες
ςκκ
(i) Coffee Breaks
1ε εμένα: 11/11 (2 coffee breaks/day)
2ε εμένα: 12/11 (3 coffee breaks/day)

4.000€ +24% ΦΠΑ

Πνμζθένμκηαη δοκαηυηεηεξ μηθμκμμηθήξ οπμζηήνηλεξ ζε ζοκάνηεζε με επηιεγμέκμ
ζοκεδνηαθυ οιηθυ υπςξ:
(ii) Φάθειμξ οκεδνίμο(2) θαη
(iii) Badges οκέδνςκ(3)

Book of Abstracts(1)

4.000€
3.000€

2

Επενηγημαηικέπ ημειώζειπ
(1)

Σμ ιμγυηοπμ ημο Τπμζηενηθηή ζα εμθακηζηεί ζηεκ 1ε ζειίδα ημο ελςθφιιμο
ημο εκηφπμο πμο ζα πενηέπεη ηηξ πενηιήρεηξ θαη ηηξ θφνηεξ εηζεγήζεηξ ημο
οκεδνίμο.
(2)

Σμ ιμγυηοπμ ημο Τπμζηεηηθηή ζα εμθακηζηεί ζηεκ ελςηενηθή υρε ημο Dossier
μαδί με ημ ιμγυηοπμ ημο ΙΓΝΓ.
(3)

Σμ ιμγυηοπμ ημο Τπμζηενηθηή ζα εμθακηζηεί μαδί με αοηυ ημο ΙΓΝΓ ζηα
θανηειάθηα (badges) πμο ζα θένμοκ ημ μκμμαηεπχκομμ θάζε ζοκέδνμο θαζχξ
θαη ζηo θμνδυκη απυ ηo μπμίo θνέμεηαη ε θανηέια με η’ υκμμα θάζε
ζομμεηέπμκημξ.

Οη Τπμζηενηθηέξ υιςκ ηςκ επημένμοξ δνάζεςκ θαη ημο ζοκεδνηαθμφ οιηθμφ
δηθαημφκηαη μνηζμέκεξ δςνεάκ ζομμεημπέξ ζημ οκέδνημ. Ο ανηζμυξ ηςκ
ζομμεημπχκ ζα ελανηεζεί αοζηενά απυ ημ φρμξ ηεξ μηθμκμμηθήξ ζομμεημπήξ ημοξ.

(δ) Αμηαπξδξηικά Οθέλη Υξοηγώμ & Τπξζηηοικηώμ
Σα ακηαπμδμηηθά μθέιε ηςκ Υμνεγχκ θαη Τπμζηενηθηχκ γηα ημ «Γκένγεηα &
Ακάπηολε 2016» είκαη εθηεκή θαη πενηγνάθμκηαη αθμιμφζςξ. Μπμνεί κα οπάνλμοκ
επηπιέμκ μθέιε θαηυπηκ εηδηθήξ ζομθςκίαξ ημο ΙΓΝΓ με θάζε Υμνεγυ ή
Τπμζηενηθηή.

Οθέλη Υξοηγώμ
1. Ποξβξλή Λξγξηύπξρ
Σξ λξγόηρπξ και ηξ όμξμα θάζε πμνεγμφ πνμβάιιεηαη με δηάθμνμοξ ηνυπμοξ
ςξ ελήξ:







ηηξ έκηοπεξ θαη ειεθηνμκηθέξ ακαθμηκχζεηξ γηα ημ ζοκέδνημ πμο ζα
δηακέμμκηαη πνηκ, θαηά ηεκ δηάνθεηα θαη μεηά ημ ζοκέδνημ.
ηηξ δηαθεμίζεηξ πμο δεμμζηεφμκηαη ζημκ θαζεμενηκυ θαη πενημδηθυ Σφπμ.
ημ ζθεκηθυ θαη ζε υια ηα πακυ/banners πμο ζα ακανηεζμφκ ζημοξ πχνμοξ
δηελαγςγήξ ημο ζοκεδνίμο.
ηα εηδηθά Banner ηεξ εθδήιςζεξ ζημ Internet, μέζς ημο www.energia.gr
θαζχξ θαη ζηa www.iene.gr θαη www.iene.eu.
ημ έκηοπμ με ημ επίζεμμ πνυγναμμα ημο ζοκεδνίμο.
ε υιμ ημ έκηοπμ οιηθυ ημ μπμίμ ζα δηακεμεζεί ζημοξ ζοκέδνμοξ.
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ηηξ video θάνηεξ, μη μπμίεξ ζα πνμβάιιμκηαη εκηυξ ηεξ αίζμοζαξ ημο
ζοκεδνίμο.
ημκ ηυμμ με ηηξ πενηιήρεηξ(abstracts) ηςκ πανμοζηάζεςκ.
ημκ θάθειμ ημο οκεδνίμο (εηδηθυ dossier πμο πενηέπεη ηηξ πενηιήρεηξ θ.α.
οιηθυ)

2. Γθπνυζςπμξ (μη) ημο πμνεγμφ ζα έπεη ηε δοκαηυηεηα κα μμηιήζεη ζημ
ζοκέδνημ ή κα ζοκημκίζεη μηα απυ ηηξ ζοκεδνίεξ ημο.
3. Σμ υκμμα ημο πμνεγμφ ζα ακαθένεηαη ζε υια ηα Δειηία Σφπμο, ηα μπμία
απμζηέιιμκηαη ζηα ΜΜΓ ζπεηηθά με ημ ζοκέδνημ.
4. Ο θάζε πμνεγυξ ζα έπεη ηεκ δοκαηυηεηα κα δηακέμεη έκηοπα θαη άιιμ οιηθυ
(ππ. CD-ROM) ακαθμνηθά με ηα πνμσυκηα θαη ηηξ δναζηενηυηεηεξ ηεξ
εηαηνείαξ ημο θαηά ηεκ δηάνθεηα ημο ζοκεδνίμο. Σμ οιηθυ αοηυ ημπμζεηείηαη
μέζα ζημ βαιηηζάθη ή θάθειμ (ακάιμγα με ηεκ πενίπηςζε) θάζε ζοκέδνμο ημ
μπμίμ παναιαμβάκεη θαηά ηεκ εγγναθή ημο.
5. Ο πμνεγυξ δηθαημφηαη έκακ ανηζμυ δωοεάμ ζρμμεηξςώμ ζηεκ εθδήιςζε γηα
ζηειέπε θαη ζοκενγάηεξ ηεξ εηαηνείαξ ημο. Ο ανηζμυξ αοηυξ ελανηάηαη απυ
ημ φρμξ ηεξ πμνεγίαξ θαη ακαθένεηαη ζημ (iii).
6. Ο θάζε
πμνεγυξ δηθαημφηαη πέκηε (5) μήκεξ δωοεάμ εμθάμιζη ηξρ
λξγόηρπξύ ηξρ ζηa web sites ημο ΙΓΝΓ, ημ www.iene.gr θαη www.iene.eu.

Οθέλη Τπξζηηοικηώμ
1. Ποξβξλή Λξγξηύπξρ
Σξ λξγόηρπξ και ηξ όμξμα θάζε
δηάθμνμοξ ηνυπμοξ ςξ ελήξ:









Τπμζηενηθηή μπμνεί κα πνμβάιιεηαη με

ηηξ έκηοπεξ θαη ειεθηνμκηθέξ ακαθμηκχζεηξ γηα ημ ζοκέδνημ πμο δηακέμμκηαη
πνίκ, θαηά ηεκ δηάνθεηα θαη μεηά ημ ζοκέδνημ.
ηηξ δηαθεμίζεηξ πμο δεμμζηεφμκηαη ζημκ θαζεμενηκυ θαη πενημδηθυ Σφπμ.
ημ ζθεκηθυ θαη ζε υια ηα πακυ/banners πμο ζα ακανηεζμφκ ζημοξ πχνμοξ
δηελαγςγήξ ημο ζοκεδνίμο.
ηα εηδηθά Banner ηεξ εθδήιςζεξ ζημ Internet, μέζς ημο www.energia.gr
θαζχξ θαη ζηa www.iene.gr θαη www.iene.eu.
ημ έκηοπμ με ημ επίζεμμ πνυγναμμα ημο ζοκεδνίμο.
ε υιμ ημ έκηοπμ οιηθυ ημ μπμίμ ζα δηακέμεηαη ζημοξ ζοκέδνμοξ.
ηηξ video θάνηεξ, μη μπμίεξ πνμβάιιμκηαη εκηυξ ηεξ αίζμοζαξ ημο
ζοκεδνίμο.
ημ ελχθοιιμ ημο ηυμμο με ηηξ πενηιήρεηξ (abstracts) ηςκ πανμοζηάζεςκ.
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ημκ θάθειμ ημο οκεδνίμο (εηδηθυ dossier πμο πενηέπεη ηηξ πενηιήρεηξ θ.α.
οιηθυ)

2. Σμ υκμμα ημο οπμζηενηθηή ζα ακαθένεηαη ζε υια ηα Δειηία Σφπμο, ηα μπμία
απμζηέιιμκηαη ζηα ΜΜΓ ζπεηηθά με ημ ζοκέδνημ.
3. Ο θάζε οπμζηενηθηήξ ζα έπεη ηεκ δοκαηυηεηα κα δηακείμεη έκηοπα θαη άιιμ
οιηθυ (ππ. CD-ROM) ακαθμνηθά με ηα πνμσυκηα θαη ηηξ δναζηενηυηεηεξ ηεξ
εηαηνείαξ ημο θαηά ηεκ δηάνθεηα ημο ζοκεδνίμο. Σμ οιηθυ αοηυ ημπμζεηείηαη
μέζα ζημ βαιηηζάθη ή θάθειμ (ακάιμγα με ηεκ πενίπηςζε) θάζε ζοκέδνμο ημ
μπμίμ παναιαμβάκεη θαηά ηεκ εγγναθή ημο.
4. Ο οπμζηενηθηήξ δηθαημφηαη έκακ ανηζμυ δωοεάμ ζρμμεηξςώμ ζημ ζοκέδνημ
γηα ζηειέπε θαη ζοκενγάηεξ ηεξ εηαηνείαξ ημο. Ο ανηζμυξ αοηυξ ελανηάηαη
απυ ημ φρμξ ηεξ μηθμκμμηθήξ οπμζηήνηλεξ θαη ακαθένεηαη ζημ (iv).
5. Ο θάζε οπμζηενηθηήξ δηθαημφηαη δωοεάμ εμθάμιζη ηξρ λξγόηρπξύ ηξρ ζημ
web sites ημο ΙΓΝΓ, ημ www.iene.gr θαη www.iene.eu γηα δφμ μήκεξ.

Οθέλη Τπξζηηοικηώμ Επιμέοξρπ Δοάζεωμ
Σα μθέιε ηςκ οπμζηενηθηχκ ηςκ επημένμοξ δνάζεςκ ημο οκεδνίμο είκαη πμιφ
ζογθεθνημέκα θαη ζοκμρίδμκηαη ςξ ελήξ:
(i) Τπξζηηοικηήπ Coffee Breaks
Σμ υκμμα θαη ημ ιμγυηοπμ ηεξ εηαηνείαξ εμθακίδεηαη ςξ Υμνεγυξ Coffee
Break ζημ πνυγναμμα ημο οκεδνίμο. Ο Τπμζηενηθηήξ έπεη ηεκ δοκαηυηεηα
κα ημπμζεηήζεη banners με ημ ιμγυηοπμ ημο ζημοξ πχνμοξ ηςκ coffee
breaks.
(ii) Τπξζηηοικηήπ Φακέλξρ ρμεδοίξρ
Σμ ιμγυηοπμ ημο Τπμζηενηθηή εμθακίδεηαη ςξ Υμνεγυξ έκηοπεξ
επηθμηκςκίαξ ζηα Dossier θαη ζημ Book of Abstracts.
(iii) Τπμζηενηθηήξ Badges οκεδνίμο
Σμ υκμμα-ιμγυηοπμ ηεξ εηαηνείαξ ζα εμθακηζζεί ηοπςμέκμ ζηεκ θμνδέια θαη
ζηεκ θμκθάνδα με ημ υκμμα θάζε ζομμεηέπμκηα.

Γεμικέπ Πληοξθξοίεπ
Σα ακςηένς θαιφπημοκ ηα ζοκήζε ακηαπμδμηηθά μθέιε ηα μπμία μπμνεί κα ακαμέκεη
έκαξ Υμνεγυξ ή Τπμζηενηθηήξ ημο Γηήζημο οκεδνίμο «Γκένγεηα & Ακάπηολε».
Μπμνεί κα οπάνλμοκ θαη επηπιέμκ μθέιε ηα μπμία δεκ πενηγνάθμκηαη ζημκ ακςηένς
θαηάιμγμ.

5

ημοξ εκδηαθενυμεκμοξ Υμνεγμφξ ή Τπμζηενηθηέξ απμζηέιιεηαη εγγνάθςξ
ιεπημμενήξ πνυηαζε με ημκ πιήνε θαηάιμγμ ηςκ ακηαπμδμηηθχκ μθειχκ πμο
πνμζθένεη ημ ΙΓΝΓ ζημ πιαίζημ ημο «Γκένγεηα & Ακάπηολε 2016. ε θάζε
πενίπηςζε μ αθνηβήξ θαηάιμγμξ ηςκ πνμζθενυμεκςκ μθειχκ ζομπενηιαμβάκεηαη
ζημ ηδηςηηθυ ζομθςκεηηθυ ημ μπμίμ οπμγνάθεηαη ζοκήζςξ μεηαλφ ΙΓΝΓ θαη ημο
θάζε Υμνεγμφ ή Τπμζηενηθηή.
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