
                                                                                                       

 

ΧΟΡΗΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ THESSALONIKI HELEXPO 
FORUM 

 
 

Thessaloniki Helexpo Forum 

Δημιουργώντας την επόμενη μέρα 
13-17 Σεπτεμβρίου 2021 

Συνεδριακό Κέντρο Ι. Βελλίδης 
 

To Thessaloniki Helexpo Forum, το οποίο διοργανώνει η ΔΕΘ-Helexpo από τις 13 έως 
τις 17 Σεπτεμβρίου 2021, θα θέσει επί τάπητος όλα τα επίκαιρα και φλέγοντα 
ζητήματα που απασχολούν την πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία στις νέες 
συνθήκες που έχει διαμορφώσει η πανδημία, εστιάζοντας στις προοπτικές της 
επόμενης μέρας. 

 Υποστηρικτής 
5.000€ 

Χορηγός 
10.000€ 

Μέγας  
Χορηγός 
20.000€ 

Χρυσός  
Χορηγός 

50.000€ 
Εμφάνιση 
λογοτύπου στους 
εξωτερικούς 
πυλώνες και τη led 
screen (πλατεία 
ΧΑΝΘ) της 
HELEXPO 

   √ 

Εμφάνιση 
λογοτύπου στην 
εξωτερική πινακίδα 
του Σ.Κ.Ι.Β. 

  √ √ 

Δυνατότητα 
εναπόθεσης roll – 
up έξω από την 
αίθουσα 

√ √ √ √ 

Εμφάνιση 
λογοτύπου στο 
Press Corner (με 
διαβάθμιση) 

√ √ √ √ 



Εμφάνιση 
λογοτύπου στο 
backdrop του 
πάνελ των 
ομιλητών (με 
διαβάθμιση) 

√ √ √ √ 

Εμφάνιση 
λογοτύπου στην 
ιστοσελίδα του 
forum την ημέρα 
του πάνελ 

√ √ √ √ 

Εμφάνιση 
λογοτύπου στην 
ιστοσελίδα του 
forum  

 √ √ √ 

Εμφάνιση 
λογοτύπου στο 
badge 

   √ 

Προβολή, μέσω 
αναρτήσεων, στα 
social media της 
Helexpo 

√ √ √ √ 

Αναφορά των 
χορηγών σε όλα τα 
δελτία Τύπου και 
τα Newsletters 

√ √ √ √ 

Πρόσκληση ενός 
(1) ατόμου για 
ζωντανή 
παρακολούθηση 
του πάνελ 

√ √ 
  

Δυνατότητα 
διανομής 
μασκών με 
λογότυπο 
χορηγού στους 
ομιλητές και το 
κοινό 

   √ 

Πρόσκληση δύο (2) 
ατόμων για 
ζωντανή 
παρακολούθηση 
του πάνελ 

  √ √ 

Δυνατότητα 
εναπόθεσης 
τσάντας χορηγού 
στις καρέκλες 
των ομιλητών 
του πάνελ, με 
προωθητικό 
υλικό / δώρο 

  √ √ 

Δυνατότητα 
εναπόθεσης 
τσάντας χορηγού 
στις καρέκλες 
των ομιλητών 
όλων των πάνελ, 

   √ 



με προωθητικό 
υλικό / δώρο 
Μίνι συνέντευξη 
από τη Live 
Media μετά το 
πέρας της 
συζήτησης του 
πάνελ 

√ √ √ √ 

Συνέντευξη 15’ 
στο ΑΠΕ-ΜΠΕ σε 
εκπομπή 
αναλόγου 
ενδιαφέροντος 

  √ √ 

*η αναμετάδοση του forum θα γίνεται μέσω της ιστοσελίδας 
https://thessaloniki-helexpo-forum.gr/ 


