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Πρόταση χορηγίας εκδήλωσης Meet Magento 

 

Με χαρά σας ανακοινώνουμε τη διοργάνωση της πολύ σημαντικής διεθνούς 
εκδήλωσης Meet Magento που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της eCommerce 
& Digital Marketing Expo 2019. 

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Conference Hall 2 στο Ζάππειο 
Μέγαρο, το Σάββατο 23 Νοεμβρίου 2019. 

 

Λίγα λόγια για την εκδήλωση:  

Το Meet Magento είναι ο κυρίαρχος διοργανωτής συνεδρίων σε όλο τον 
κόσμο με αντικείμενο τη συμβολή του Magento στο χώρο του ηλεκτρονικού 
εμπορίου. Οι σύνεδροι επικεντρώνονται κυρίως σε επιχειρηματικά θέματα, 
καλύπτοντας όλες τις σημαντικές αγορές ηλεκτρονικού εμπορίου. 

 

Η εκδήλωση απευθύνεται σε: 

Προγραμματιστές  

 Γνωρίστε το οικοσύστημα του Magento 
 Μάθετε για το Magento 2 
 Μάθετε από τους ειδικούς στο Magento 
 ∆ικτύωση 

Εμπόρους 

 ∆ικτυωθείτε στο κορυφαίο Magento συνέδριο 
 Γνωρίστε το οικοσύστημα του Magento 
 Μάθετε από Magento Case studies 
 Ενημερωθείτε για E-Commerce τάσεις 
 Μάθετε πώς θα πουλήσετε στο Εξωτερικό 
 Μάθετε για το Magento 2 

 

Λίγα λόγια για την eCommerce & Digital Marketing Expo 2019 

Η eCommerce & Digital Marketing Expo Greece & Southeastern Europe 
(ECDM Expo), είναι μια πολυεπίπεδη διοργάνωση με πολλά παράλληλα event. 
Σκοπός της είναι η ανάπτυξη των συνεργασιών μεταξύ εταιρειών που ειδικεύονται 
στις υπηρεσίες παρουσίας και προβολής στο Internet και επιχειρήσεων που 
πωλούν ηλεκτρονικά (ηλεκτρονικά καταστήματα) και διαφημίζονται στο Internet. 
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Σαν εκθεσιακή διοργάνωση, η ECDM Expo δίνει την ευκαιρία στους εκθέτες να 
έρθουν σε επαφή με νέους υποψήφιους πελάτες από όλη την Ελλάδα, αλλά και 
διεθνώς, στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή μας, οι οποίοι ενδιαφέρονται για να 
βρουν συνεργάτη, ώστε να βελτιώσουν την παρουσία τους διαδικτυακά. Επίσης, 
να συμμετέχουν σε μια διοργάνωση που δίνει υπόσταση στον ίδιο τον κλάδο, ο 
οποίος τα τελευταία χρόνια έχει δείξει ιδιαίτερη δυναμική, εξυπηρετώντας την 
αυξημένη ζήτηση των επιχειρήσεων για προβολή στο Internet. 

Επιπλέον, η ECDM Expo είναι μία μοναδική ευκαιρία, ώστε οι εκθέτες να έρθουν 
σε επαφή με δυνητικούς συνεργάτες από όμορες περιοχές επαγγελματικής 
δραστηριότητας και να αναπτύξουν νέες εταιρικές σχέσεις στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό. 

Παράλληλα, με τη συμμετοχή τους στην εξειδικευμένη αυτή διοργάνωση, οι 
συμμετέχοντες καταχωρούνται στη συνείδηση των χιλιάδων επισκεπτών σαν 
σημαντικές εταιρείες του κλάδου. 

 

Χορηγικά πακέτα Meet Magento 

Θεωρώντας την εκδήλωση ευκαιρία για τις εταιρείες, ώστε να προωθήσουν τις 
υπηρεσίες τους σε ένα πολύ εξειδικευμένο κοινό, σας προσκαλούμε να είστε 
χορηγοί στη συγκεκριμένη εκδήλωση ή συνδυαστικά μαζί με την υπόλοιπη 
έκθεση. 

 

Παροχές χορηγίας εκδήλωσης meet Magento: 

 

Επιλογή 1 | Main Sponsor 

Παροχές: 

1. Λογότυπο της χορηγού εταιρείας στο Microsite της εκδήλωσης (url: 
http://gr.meet-magento.com/el/ ) σε αναλογία 1/1.  

2. Ανάρτηση 2 Roll Up Banners διαστάσεων 80cm X 2m στο χώρο της 
αίθουσας. 

3. 5 Εισιτήρια για την παρακολούθηση της εκδήλωσης. (περιλαμβάνουν coffee 
break, light γεύμα, υλικό συνεδρίου) 

4. Ένθεση υλικού στην τσάντα του συνεδρίου 

Κόστος: 1.500€ 
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Επιλογή 2 | Sponsor: 

Παροχές: 

1. Λογότυπο της χορηγού εταιρείας στο Microsite της εκδήλωσης 
(http://gr.meet-magento.com/el/) σε αναλογία 1/2.  

2. Ανάρτηση 1 Roll Up Banners διαστάσεων 80cm X 2m στο χώρο της 
αίθουσας. 

3. 3 Εισιτήρια για την παρακολούθηση της εκδήλωσης. (περιλαμβάνουν coffee 
break, light γεύμα, υλικό συνεδρίου) 

4. Ένθεση υλικού στην τσάντα του συνεδρίου 
 

Κόστος: 1.000€ 

 

Επιλογή 3 | Supporter: 

Παροχές: 

1. Λογότυπο της χορηγού εταιρείας στο Microsite της εκδήλωσης (url: 
http://gr.meet-magento.com/el/ ) σε αναλογία 1/3. 

2. 2 Εισιτήρια για την παρακολούθηση της εκδήλωσης. (περιλαμβάνουν coffee 
break, light γεύμα, υλικό συνεδρίου) 
 

Κόστος: 500€ 

 

Συμμετοχή και στην ECDM Expo 2019 

Για τις εταιρείες - χορηγούς της συγκεκριμένης εκδήλωσης, θα δοθεί έκπτωση 
20% στον τιμοκατάλογο συμμετοχής (χορηγίες & περίπτερα) εφόσον θέλουν να 
συμμετάσχουν στην eCommerce & Digital Marketing Expo 2019. 
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Application Form-Contract Meet Magento Sponsorships 

 
 

Α. Company Details 
 
Company 
Name:_______________________________________________________________________________________ 
 
Company Address:________________________________________Postcode/Area:_________________________ 
 
Phone:________________________FAX :__________________E-Mail :_________________________________ 
 
WEBSITE:______________________ TAX Reg. No:__________________________________________________ 
 
Participation Contact Person:  
Name/Surname:________________________________________Title:___________________________________ 
 
Phone:__________________________FAX:____________________Ε-Mail:_______________________________ 
 
Payment Contact Person  
Name/Surname:____________________________________ Title:_____________________________________ 
 
Work Phone:_________________________FAX:_______________________Ε-Mail:________________________ 
 
 

Β. Price List ECDM Expo 2019: 
Sponsorships 

 Option 1 | Main Sponsor: 
Cost: 1.500€ 
          
 Option 2 | Sponsor: 
Cost: 1.000€ 
 
 Option 3 | Supporter: 
Cost: 500€ 
   

 
Total:__________ VAT (Only for Greece) 24%)________Total 2:_____________ 

 
*All prices are net and in EURO (€). Local tax (if applicable) will be added. 
 
 
C. Payment Conditions: 
50% of the total cost upon receipt of the completed application form, 50% of the rest amount (including 24% VAT) 12 
days before the start of the event. 
 
D. Signature and Company Stamp 
 
Name & Title: …………………………   Date  Signature  Company Stamp 
 
 
 
 


