Υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Διοργάνωση

Συνδιοργάνωση

Πρόταση Χορηγίας

Η Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών
Η Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών (Π.Ε.Ν.Α.) είναι το ανώτατο συντονιστικό όργανο των
Ενώσεων Νέων Αγροτών (Ε.Ν.Α.) της χώρας μας. Οι τοπικές Ε.Ν.Α. αποτελούν
συνδικαλιστικά όργανα των νέων γεωργών (γεωργών με ηλικία μέχρι 40 ετών).

Το ετήσιο συνέδριο
To ετήσιο συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών ξεκίνησε το 1993 και αποτελεί
έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς της ελληνικής γεωργίας. Διοργανώνεται κάθε
χρόνο σε διαφορετικό νομό και αποτελεί τόπο συνάντησης των νέων γεωργών της χώρας
μας.

Σε ποιους απευθύνεται
Το συνέδριο απευθύνεται στους νέους αγρότες της χώρας μας, στο πιο δυναμικό κομμάτι
της ελληνικής γεωργίας αλλά και σε όποια και όποιον ενδιαφέρεται για την επαγγελματική
γεωργία και κτηνοτροφία.

Η φετινή διοργάνωση
Χώρος
Το φετινό συνέδριο διοργανώνεται στη Ρόδο, στους χώρους του ξενοδοχείου Rodos Palace.

Τεχνική υποστήριξη
Την ευθύνη της τεχνικής υποστήριξης της φετινής οργάνωσης έχει το Δίκτυο Αναπτυξιακής
Σύμπραξης Κοιν.Σ.Επ. Ένα δίκτυο Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων με
πανελλαδική κατανομή μελών και εμβέλεια.

Χορηγοί
Οι χορηγοί των ετήσιων συνεδρίων της Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών έχουν τη
δυνατότητα να παρουσιάσουν τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις δραστηριότητες τους σε
ένα ευρύ ακροατήριο από ολόκληρη τη χώρα και μάλιστα στο πιο δυναμικό κομμάτι του
αγροτικού πληθυσμού, τους νέους αγρότες.
Επιπλέον ομιλητές θα είναι:





Πολιτικά πρόσωπα και υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Εξειδικευμένοι επιστήμονες
Παράγοντες της αγοράς
Αγρότες που έχουν να επιδείξουν καινοτομίες

Οι χορηγοί θα έχουν τη δυνατότητα να προβληθούν καθημερινά σε χώρο πριν την αίθουσα
του συνεδρίου καθόλη τη διάρκεια του συνεδρίου αλλά και σε προγραμματισμένο χρόνο
από τις 15:00- 17:30 την Παρασκευή 23 και το Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου 2016.
Το συνέδριο αναμένεται να το παρακολουθήσουν περισσότεροι από 250 νέοι αγρότες.

Συνοπτικό Πρόγραμμα
Παρασκευή 23-9-2016
Α Πρωινή συνεδρία 9:00- 11:30
Β Πρωινή Συνεδρία 11:50-14:00
15:00 – 17:30

Χορηγοί – Banners, διανομή φυλλαδίων, συζήτηση

Γ Απογευματινή συνεδρία 18.00-20.30
21:00

Γεύμα Επισήμων

Σάββατο 24-9-2016
Α Πρωινή συνεδρία 9:30- 11:30 Ομιλίες χορηγών
Β Πρωινή Συνεδρία 11:50-14:00
15:00 – 17:30

Χορηγοί – Banners, διανομή φυλλαδίων, συζήτηση

Γ Απογευματινή συνεδρία 18:00-20:30

Κυριακή 25-9-2016
Α Πρωινή συνεδρία 9:00- 11:00 Workshops
10:30-10:45

Διάλειμμα για καφέ

Β Πρωινή Συνεδρία 10:45-12:00 Συμπεράσματα Workshops
Γ Εκδρομή Συνεδρίου 12:00 – 16:00

Παροχές Χορηγίας
Μεγάλος Χορηγός

Χορηγός

Υποστηρικτής

>5.000€

1.000€ - 5.000€

400€ - 1.000€

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Δυνατότητα προβολής των προϊόντων ή και υπηρεσιών σε προκαθορισμένο χώρο
καθόλη την διάρκεια του Συνεδρίου. (Banner και τραπεζάκι σε κεντρικό σημείο του χώρου)

X

X

X

Εταιρικό φυλλάδιο στην τσάντα του συνεδρίου

X

X

X

Αναφορά στην Αφίσα του συνεδρίου

X

X

Αναφορά στα Δελτία Τύπου

X

X

X (20’)

X (10’)

Αναφορά στο πρόγραμμα του συνεδρίου (το μέγεθος της καταχώρησης θα διαφοροποιείται
σύμφωνα με το είδος της χορηγίας)

Αναφορά στο Banner Χορηγών στο χώρο εργασιών του συνεδρίου (το μέγεθος της
καταχώρησης θα διαφοροποιείται σύμφωνα με το είδος της χορηγίας)

Ad Banner στην ιστοσελίδα του συνεδρίου (το μέγεθος της καταχώρησης θα διαφοροποιείται
σύμφωνα με το είδος της χορηγίας)

Ομιλία στο συνέδριο
Προφορική αναγνώριση της υποστήριξης του συνεδρίου κατά την τελετή έναρξης από
τους οργανωτές.
Αναφορά στο Κεντρικό Πανό του συνεδρίου που θα τοποθετηθεί στην συνεδριακή
αίθουσα
Συμμετοχή σε ένα από τα Προεδρεία της 2ης ημέρας

X
X
X

Επιπλέον Επιλογές χορηγίας
Τσάντα του συνεδρίου
Ο χορηγός θα παρέχει τις τσάντες του συνεδρίου (μετά από τη σύμφωνη γνώμη του
διοργανωτή) με τυπωμένο το λογότυπο του συνεδρίου και του χορηγού

Γραφική ύλη του συνεδρίου
Ο χορηγός θα παρέχει μπλοκ και στυλό με το λογότυπο του και τυπωμένο στο μπλοκ το
λογότυπο του συνεδρίου.

Μπλούζες Συνεδρίου
Ο χορηγός θα παρέχει μπλούζες με το λογότυπο του και τυπωμένο το λογότυπο του
συνεδρίου.

Χορηγός Επικοινωνίας
Παροχές
Αναφορά στην αφίσα του συνεδρίου
Αναφορά στο πρόγραμμα του συνεδρίου
Αναφορά στο Banner Χορηγών στο χώρο
εργασιών του συνεδρίου
Ad Banner στην ιστοσελίδα του συνεδρίου

Υποχρεώσεις
Διάχυση της πληροφόρησης για το
συνέδριο
Αναπαραγωγή των spot και των εντύπων
του συνεδρίου
Μόνιμη ανάρτηση της αφίσας του
συνεδρίου (στα ηλεκτρονικά μέσα)
Συνεντεύξεις των διοργανωτών μελών της
ΠΕΝΑ πριν το συνέδριο
Δημοσιογραφική κάλυψη του συνεδρίου

Οι αναφερόμενες τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ 24%

Πληροφορίες:
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε:
ΔΑΣΥΚΟ
Τηλ.: 2441076184 (έως τις 15:00)
6981019395 (μετά τις 17:00)
Fax: 2441076188
E-mail: synedrio.pena.2016@gmail.com
Site: www.synedriopena.gr
Αρ. Λογαριασμού ΠΕΙΡΑΙΩΣ: GR41 0171 6000 0066 0013 7654 635
Κάτοχος: Δίκτυο Αναπτυξιακής Σύμπραξης Κοιν. Σ.Επ. (ΔΑΣΥΚΟ)

