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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

 ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Σε έναν ιδιαίτερο χώρο, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), που αποτελεί άλλωστε από μόνος του το 
βέλτιστο παράδειγμα της υγιούς επιχειρηματικότητας και της συνεχούς βελτίωσης, τα πολυσυνέδρια Logistics Conferences, Logi.C 
2018, για την αγορά Logistics και Supply Chain, στη 10η ετήσια διοργάνωσή τους, ανανεώνουν το ραντεβού τους μαζί σας!

Σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον που αλλάζει πρόσωπο, μέσα στο οποίο δίδεται έμφαση στις διαδικασίες, στην τεχνογνωσία, 
στην ευελιξία που στηρίζεται στη γνώση, η σωστή διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού, «παράγει» νέους Managers… 

Στα Logi.C 2018, στις 4 & 5 Μαΐου 2018, μια σειρά υψηλόβαθμων στελεχών επιτυχημένων λιανικών επιχειρήσεων, σε συνεργασία με 
τους logistics managers, αλλά και τους συνεργάτες τους logistics providers, θα μιλήσουν για σύγχρονο management. 

Ένα διήμερο event, με managers και providers, με πωλήσεις και εξαγωγές, με διαχειριστές της εφοδιαστικής αλυσίδας και decision 
makers που θα κάνουν focus στα σύγχρονα δίκτυα μεταφοράς και διανομής, εντός και εκτός συνόρων, που θα κληθούν να απαντή-
σουν σε συγκεκριμένες ερωτήσεις, διαμορφώνοντας τάσεις για το πώς Σήμερα και στο Μέλλον θα διοικούμε το Supply Chain!

Μια ακόμη καινοτομία στα φετινά Logi.C θα είναι τα FLASH opinions από specialists στη νέα digital εποχή. Εταιρικές παρεμβάσεις 
ουσίας για το τι μπορεί να σημαίνει το industry 4.0 και η digital εποχή που έρχεται στην ελληνική πραγματικότητα!

 ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

LOGI.C 2018 Παρασκευή 4 - Σάββατο 5 Μαΐου

•  ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΔΥNΑMΙΚA ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
Από τις Πωλήσεις στις Προμήθειες και τη Διανομή

•  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 
Πώς οι Έλληνες Retailers αξιοποιούν τη σύγχρονη εφοδιαστική αλυσίδα

•  FLASH OPINIONS  
Τι σημαίνει Digital Revolution; Εταιρικές απεικονίσεις του Industry 4.0 που είναι ήδη εδώ!

•  PHARMA & COSMETICS LOGISTICS 
Μια δυναμική, αλλά “ευαίσθητη” αγορά

• B2B MEETINGS

LOGI.C 2018
4 & 5 Μαΐου 

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ

ENHMEΡΩΣΗ IN TIME
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 ΤΟ ΚΟΙΝΟ:

Οι Ομιλητές των συνεδρίων είναι επιχειρηματίες και στελέχη κορυφαίων εταιρειών, επιστημονικοί συνεργάτες του περιοδικού Supply 
Chain & Logistics, μέλη επαγγελματικών ενώσεων, πανεπιστημιακοί, στελέχη οργανισμών και σημαντικοί Πολιτειακοί παράγοντες.
Το κοινό των ημερίδων είναι επιχειρηματίες και στελέχη όλων των κλάδων της βιομηχανίας του εμπορίου και των logistics. Πιο συγκε-
κριμένα, οι σύνεδροι προέρχονται από τις εξής κατηγορίες επιχειρήσεων:

Εμπορικές εταιρείες • Μεγάλες Αλυσίδες Retail • Χονδρεμπόριο και Λιανικό Εμπόριο τροφίμων • Βιομηχανίες & Βιοτεχνίες όλων των 
κλάδων Παραγωγής, Μεταποίησης και  Συσκευασίας  • Μεταφορικές Εταιρείες • Εταιρείες logistics, μεταφορών, διανομών και αποθη-
κεύσεων • Εταιρείες με στόλους διανομών και μεταφορών • Εμπορικές εταιρείες οργάνωσης και εξοπλισμού αποθηκών • Αγροτικοί  
Συνεταιρισμοί  • Δημόσιο & Θεσμικοί Φορείς • Φοιτητές Logistics

  ΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ:

Το συνέδριο, το οποίο θα διεξαχθεί για 2 συνεχόμενες ημέρες αποτελεί μοναδική ευκαιρία προβολής για τους χορηγούς. Καλείστε να 
γίνετε χορηγοί ενισχύοντας τον θεσμό των Logistics και του Supply Chain και επικοινωνώντας δυναμικά την εταιρική σας ταυτότητα, τα 
προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρετε. Προβάλλετε την επιχείρησή σας άμεσα και δυναμικά σε όλους του συνέδρους, οι οποίοι 
προέρχονται από διαφορετικούς κλάδους, ανάλογα τη θεματική των συνεδρίων την αντίστοιχη μέρα, αλλά και σε όλο το κοινό που θα 
παρακολουθήσει το διήμερο πολύ-συνέδριο. Ο αναμενόμενος αριθμός συμμετεχόντων για όλες τις ημέρες των συνεδρίων είναι 350 
άτομα.

 NETWORKING:

Όλες οι εταιρείες που θα επιλέξουν να είναι χορηγοί των πολύ-συνεδρίων LOGI.C 2018, σημαίνει ότι έχουν αντιληφθεί και καθιερώσει 
τη σημαντικότητα των δημοσίων σχέσεων και της στοχευμένης προσέγγισης marketing. Τα οφέλη από μία ενέργεια προώθησης σαν 
κι αυτή είναι πολλαπλά:

• Ενημέρωση για νέα προϊόντα ή υπηρεσίες σε real time
• Άμεσες επαφές με στοχευμένο επαγγελματικό κοινό
• Συντήρηση και ενίσχυση σχέσεων με υφιστάμενους πελάτες
• Δυνατότητα διοργάνωσης της δικής σας συνάντησης ή παρουσίασης, στο χώρο του συνεδρίου
• Ισχυρό “παρών” στον κλάδο, μέσω ενός δυναμικού forum επικοινωνίας που έχει καθιερωθεί
• Παρακολούθηση εξελίξεων και ανταγωνισμού 
• Brand awareness
• Άμεσες πωλήσεις

ENHMEΡΩΣΗ IN TIME
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 ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ LOGI.C 2018   10.000 €

• Αποκλειστικότητα στη βαθμίδα «Μέγας Χορηγός» στον τομέα δράσης του χορηγού 

• Χώρος 10 τετραγωνικών μέτρων για δημιουργία STAND σε προνομιακή θέση

• Τοποθέτηση Εκθέματος, στην κεντρική είσοδο του Κέντρου Πολιτισμού (Πίσω Αγορά) 
Η τοποθέτηση μπορεί να γίνει έπειτα από έγκριση της διοίκησης του  Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και βάσει των 
προδιαγραφών που θα σας ορίσουμε.

• Εμφάνιση λογοτύπου*:

1. Σε όλες τις ανακοινώσεις των συνεδρίων, τις διαφημιστικές καταχωρήσεις και τα newsletter που θα αποσταλούν
2. Στο πρόγραμμα των συνεδρίων που θα τυπωθεί και θα μοιραστεί στους συνέδρους 
3. Σε κεντρικό banner στην αίθουσα των συνεδρίων δίπλα από το πάνελ ομιλητών 
4. Στο περιοδικό Supply Chain & Logistics, στο αναλυτικό πρόγραμμα των συνεδρίων
5. Στην ιστοσελίδα  www.supply-chain.gr
6. Στην ηλεκτρονική πρόσκληση που θα σταλεί σε υποψήφιους συνέδρους
7. Στα καρτελάκια εισόδου που θα δίνονται στους συνέδρους

• Ολοσέλιδη Καταχώρηση στο πρόγραμμα των συνεδρίων που θα μοιραστεί στους συνέδρους
• Χαιρετισμός του Διευθύνοντος Συμβούλου του Μέγα Χορηγού κατά την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου
• Ιδιαίτερη μνεία στην έναρξη και λήξη των συνεδρίων
• Εντυποδιανομή φυλλαδίου σε όλους τους συνέδρους από την γραμματεία του συνεδρίου
•  Δυνατότητα εισήγησης στελέχους της εταιρείας σας στα συνέδρια εφόσον συνάδει με τη θεματολογία και έχει ενημερωθεί ο  

διοργανωτής έως 4 Απριλίου
• 8 Συμμετοχές Δωρεάν για να προσκαλέσετε πελάτες σας, με προσωπική πρόσκληση

* Το λογότυπο του Μέγα Χορηγού θα εμφανίζεται 1ο και σε μεγαλύτερη διάσταση σε σχέση με τα λογότυπα των άλλων χορηγών, σε 
προνομιακή θέση.

Τα πακέτα χορηγιών αφορούν και τις 2 ημέρες που διεξάγεται το συνέδριο
ΠΑΚΕΤΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ  LOGI.C 2018
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 ΧΟΡΗΓΟΣ LOGI.C 2018    4.500 €

• Χώρος για δημιουργία STAND σε προνομιακή θέση

• Εμφάνιση λογοτύπου*:

1. Σε όλες τις ανακοινώσεις των συνεδρίων, τις διαφημιστικές καταχωρήσεις και τα newsletter που θα αποσταλούν
2. Στο πρόγραμμα των συνεδρίων που θα τυπωθεί και θα μοιραστεί στους συνέδρους 
3. Σε banner στην αίθουσα των συνεδρίων δίπλα από το πάνελ ομιλητών 
4. Στο περιοδικό Supply Chain & Logistics, στο αναλυτικό πρόγραμμα των συνεδρίων 
5. Στην ιστοσελίδα www.supply-chain.gr
6. Στην ηλεκτρονική πρόσκληση που θα σταλεί σε υποψήφιους συνέδρους

• Ημισέλιδη διαφημιστική καταχώρηση στο πρόγραμμα των συνεδρίων που θα μοιραστεί στους συνέδρους
• Ιδιαίτερη μνεία στην έναρξη και λήξη των συνεδρίων
• Εντυποδιανομή φυλλαδίου σε όλους τους συνέδρους από την γραμματεία του συνεδρίου
•  Δυνατότητα εισήγησης στελέχους της εταιρείας σας στα συνέδρια εφόσον συνάδει με τη θεματολογία και έχει ενημερωθεί ο  

διοργανωτής έως 4 Απριλίου
• 3 Συμμετοχές Δωρεάν για να προσκαλέσετε κάποιον πελάτη σας

* Το λογότυπο του Χορηγού θα εμφανίζεται 2ο σε μεγαλύτερη διάσταση σε σχέση με τα λογότυπα των άλλων χορηγών.

Τα πακέτα χορηγιών αφορούν και τις 2 ημέρες που διεξάγεται το συνέδριο
ΠΑΚΕΤΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ  LOGI.C 2018
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 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ  LOGI.C 2018    2.500 €

• Χώρος για δημιουργία STAND.

• Εμφάνιση λογοτύπου*:

1. Σε όλες τις ανακοινώσεις των συνεδρίων, τις διαφημιστικές καταχωρήσεις και τα newsletter που θα αποσταλούν
2. Στο πρόγραμμα των συνεδρίων που θα τυπωθεί και θα μοιραστεί στους συνέδρους 
3. Σε banner στην αίθουσα των συνεδρίων δίπλα από το πάνελ ομιλητών 
4. Στο περιοδικό Supply Chain & Logistics, στο αναλυτικό πρόγραμμα των συνεδρίων 
5. Στην ιστοσελίδα www.supply-chain.gr
6. Στην ηλεκτρονική πρόσκληση που θα σταλεί σε υποψήφιους συνέδρους

• Ιδιαίτερη μνεία στην έναρξη και λήξη των συνεδρίων
• Εντυποδιανομή φυλλαδίου σε όλους τους συνέδρους από την γραμματεία του συνεδρίου

* Το λογότυπο του Υποστηρικτή θα εμφανίζεται 3ο σε μεγαλύτερη διάσταση σε σχέση με τα λογότυπα των άλλων χορηγών.

Σημείωση: Τα πακέτα χορηγιών παρέχονται με σειρά προτεραιότητας.

Τα πακέτα χορηγιών αφορούν και τις 2 ημέρες που διεξάγεται το συνέδριο
ΠΑΚΕΤΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ  LOGI.C 2018
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ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ

 ΧΟΡΗΓΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2.500€

•   Αναγραφή λογοτύπου του χορηγού στο συνεδριακό υλικό που θα δοθεί στους συνέδρους 
μπλοκ & στυλό

•   Στις υφασμάτινες Τσάντες που θα δίνονται στην είσοδο, στην α΄ όψη
•   Εμφάνιση λογοτύπου στο πρόγραμμα των συνεδρίων

 ΧΟΡΗΓΟΣ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΟΣ 2.500€

•   Εμφάνιση λογοτύπου στο πρόγραμμα των συνεδρίων
•   Τοποθέτηση δύο roll up στο χώρο του διαλείμματος
•   Αναγραφή του χορηγού σε καρτολίνες στα τραπεζάκια του διαλείμματος

 ΦΥΛΛΑΔΙΟ - ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΟΥΣ 1.200€

•    Τοποθέτηση φυλλαδίου (έως 6σελίδο) στην τσάντα που θα δοθεί στους συνέδρους

 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ROLL UP 1.200€

•     Τοποθέτηση δύο (2) roll up, ένα  στο χώρο των διαλειμμάτων & ένα στην  
αίθουσα διεξαγωγής των συνεδρίων

ENHMEΡΩΣΗ IN TIME
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ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ANAΛΗΨΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ          ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΟΡΗΓΟΥ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 

ΠΟΛΗ / Τ.Κ.: 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ / e-mail: 

ΑΦΜ / ΔΟΥ: 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: 

ΕΙΔΟΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ
ΗΜΕΡΙΔΕΣ LOGI.C 2018 
ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ LOGI.C 2018 10.000 € 

ΧΟΡΗΓΟΣ  LOGI.C 2018 4.500 € 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ LOGI.C 2018 2.500 € 

ΧΟΡΗΓΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2.500 € 

ΧΟΡΗΓΟΣ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΟΣ 2.500 €

ΦΥΛΛΑΔΙΟ - ΔΙΑΝΟΜΗ 1.200 € 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ROLL UP 1.200 € 

 

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ 

Παρακαλούμε συμπληρώστε το συνολικό ποσό της επιλογής σας με ΦΠΑ

Παρακαλώ συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία και αποστείλετε τη φόρμα στο Νο fax: 2109010041

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, εκπρόσωπος της αναφερόμενης εταιρείας, δεσμεύομαι να καταβάλω το 50% του συνολικού ποσού 

της αντίστοιχης επιλεγμένης χορηγίας που περιγράφεται παραπάνω, εντός 5 ημερών από τη σημερινή ημερομηνία εντολής στον 

παρακάτω λογαριασμό:

ALPHA BANK 113-00-2320-001201 

H Εξόφληση του Υπόλοιπου 50% θα πρέπει να πραγματοποιηθεί έως τις 27 Απριλίου 2018.

 

Όνομα εκπροσώπου: Ημερομηνία:

Υπογραφή / Σφραγίδα εταιρείας:

 4 - 5 MAΪOY 2018
           ΚΠΙΣΝ 

Διοργάνωση

Λεωφόρος Συγγρού 187_ 17121_Νέα Σμύρνη_Τηλ: 210 9010040 Fax: 210 9010041
www.supply-chain.gr 
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