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Πρόταση χορηγίας εκδήλωσης Platforms & Marketplaces 

 

 

Το παράλληλο συνέδριο Platforms & Marketplaces θα πραγματοποιηθεί στην 

αίθουσα Conference Hall 2 στο Ζάππειο Μέγαρο, το Σάββατο 14 Μαΐου 2022 

στο πλαίσιο της eCommerce & Digital Marketing Expo 2022. 

Η συμμετοχή σε Marketplaces είναι μια μεγάλη τάση στη χώρα μας και διεθνώς. 

Πώς μπορεί μια εμπορική επιχείρηση να συμμετέχει σε ένα ή περισσότερα 

marketplaces και να αυξήσει τις πωλήσεις της στην Ελλάδα και το εξωτερικό; 

Κατά τη διάρκειά του συνεδρίου θα έχετε τη μοναδική ευκαιρία να έρθετε σε 

επαφή με τους ηγέτες του ηλεκτρονικού εμπορίου και να γνωρίσετε τα 

πλεονεκτήματα κάθε πλατφόρμας. 

Ποια είναι η κατάλληλη πλατφόρμα για εσάς; Ποια μπορεί να σας ανοίξει την 

πόρτα για τη συμμετοχή σας σε marketplaces; Γνωρίστε τις τρέχουσες τάσεις στο 

χώρο, δημιουργήστε νέες επαφές, μιλήσετε για τις ανάγκες σας και επωφεληθείτε 

από μεγάλες ευκαιρίες δικτύωσης. 

 

Η ατζέντα του Platforms & Marketplaces 

Η τεχνική ανάπτυξη, η διαχείριση, η ευελιξία και η επεκτασιμότητα κάθε 

πλατφόρμας ηλεκτρονικού εμπορίου, είναι βασικοί παράγοντες για την επιλογή 

της. 

Οι τελευταίες εξελίξεις στο Magento, WooCommerce, Shopify, CS-cart, κ.α. και τα 

οφέλη για τους επιχειρηματίες. 

Γνωρίστε τις πλατφόρμες, μάθετε για τα marketplaces και χαράξτε τη στρατηγική 

σας για την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. 

 

Με εκτίμηση, 

Βασίλης Γιαννίκος 

Διοργανωτής eCommerce & Digital Marketing Expo Greece & SEE 
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Παροχές χορηγίας εκδήλωσης Platforms & Marketplaces: 

 

Επιλογή 1 | Main Sponsor 

Παροχές: 

1. Λογότυπο της χορηγού εταιρείας στη σελίδα της εκδήλωσης σε αναλογία 

1/1.  

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

αίθουσας. Το σημείο παρουσίασης αποτελεί απόλυτη ευθύνη της 

διοργάνωσης. 

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€ 

 

Επιλογή 2 | Sponsor: 

Παροχές: 

1. Λογότυπο της χορηγού εταιρείας στη σελίδα της εκδήλωσης σε αναλογία 

1/2.  

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

αίθουσας. Το σημείο παρουσίασης αποτελεί απόλυτη ευθύνη της 

διοργάνωσης. 

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€ 

Το σημείο παρουσίασης αποτελεί απόλυτη ευθύνη της διοργάνωσης. 

Επιλογή 3 | Supporter: 

Παροχές: 

1. Λογότυπο της χορηγού εταιρείας στη σελίδα της σε αναλογία 1/3. 

2. 2 Εισιτήρια για την παρακολούθηση της εκδήλωσης. (περιλαμβάνουν coffee 

break, light γεύμα, υλικό συνεδρίου). 

 

Κόστος: 500€ 

Οι τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ 24% 
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Application Form-Contract Platforms & Marketplaces 
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 2022: 

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 
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