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Χορηγική Συμμετοχή 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕA / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

1. Ονομασία Φορέα (Πλήρης): 

2. Διεύθυνση Λειτουργίας / Τηλ Επικοινωνίας: 

3. ΑΦΜ: 

4. Υπεύθυνος Λειτουργίας Φορέα : 

5. Την μακέτα μου θα την προμηθευτείτε από : 

Υπηρεσίες που παρέχονται στην Επιχείρηση 
Αξία 

Χορηγίας 

Αξία όλου του 
Πακέτου 

320,00€ 

Παρατη 
ρήσεις 

1-Banner 0.80X2m - Τυχαία Ανάρτηση σε ένα από τα 60 
σημεία της πόλης (Διάσταση  80Χ50cm)  

50,00€ 
 

 

2-Πρόγραμμα Εκδηλώσεων 4σέλιδο (tirage 10000)  
με ~20 θέσεις προβολής (Διάσταση 3Χ5cm) 

80,00€ 
 

 

3-Κεντρική Αφίσα Ανθεστηρίων  με ~40 θέσεις  
(Διάσταση 6,5Χ4,5cm) 

30,00€ 
 

 

4-Ηχητική Διαφήμιση Φορέα  
(6 spot 11πμ-9μμ /την ημέρα της Παρέλασης 27-5-18) 

50,00€ 
 

 

5-Αεροπανό – 5 σημεία – είσοδοι πόλης.  
Διάσταση 6μ.Χ 1μ. (Διαστάσεις Χορηγού 1,00μ Χ 0.50εκ). 

50,00€ 
 

 

6-Προβολή στο Facebook ΑΝΘΕΣΤΗΡΙΑ ΕΔΕΣΣΑΣ 
(Κυλιόμενο Banner & Ομάδα Χορηγών Ανθεστηρίων) 

30,00€ 
 

 

7-Προβολή στο www.edessacity.gr   
(Κυλιόμενο Banner & Ομάδα Χορηγών Ανθεστηρίων) 

30,00€ 
 

 

8- Ολόκληρο το πακέτο διαφήμισης 250,00€ 
 

 

ΑΞΙΑ ΧΟΡΗΓΙΑΣ  -  Σύνολο Για Πληρωμή* >                                        

 

**Μακέτα δική σας * Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24% 

Την συμφωνία της Χορηγίας ολοκλήρωσε ο/η   
 

Σφραγίδα Φορέα-Επιχείρησης / Υπογραφή 
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Αγαπητοί Συνεργάτες & Συνδιοργανωτές 

Η Έδεσσα είναι μια πόλη τουριστική που 

τον τελευταίο καιρό έχει άνοδο στην 

επισκεψιμότητά της.  

Ο θεσμός των Ανθεστηρίων, με την 

παρέλαση των αρμάτων, τις παράλληλες 

διαδραστικές εκδηλώσεις γύρω από τη 

φύση και την προστασία του 

περιβάλλοντος, πιστεύουμε ότι θα δώσει 

μεγαλύτερη ώθηση στον τουρισμό της 

που είναι βασικός οικονομικός 

παράγοντας παρουσιάζοντας έκτος από 

τις φυσικές της ομορφιές και τη 

δημιουργικότητα, το ταλέντο της, την 

αισθητική και την ζεστή φιλοξενία των 

κατοίκων της. 

Σύμφωνα με τα μηνύματα που έχουμε 

πάρει από την περσινή μας διοργάνωση, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από 

τουριστικά πρακτορεία για την επίσκεψη, διαμονή και παρακολούθηση των 

εκδηλώσεων. 

Παράλληλα θα ξεκινήσουμε να διαφημίζουμε τα Ανθεστήρια 2018 μέσω των ΜΜΕ, 

για μεγαλύτερη προσέλευση επισκεπτών.  

Ζητάμε την συνδρομή, συμμετοχή και βοήθεια σας σε αυτό το δύσκολο αλλά 

γοητευτικό όραμα, που θα βοηθήσει την πόλη, θα τονώσει την Εδεσσαϊκή αγορά 

και θα νικήσει το ενδιαφέρον του κόσμου από όλη την Ελλάδα.  

Με εκτίμηση, 

Οργανωτική Επιτροπή Ανθεστηρίων 


