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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΗΜΕΡΙΔΩΝ

 ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Με δεδομένο το κύρος τους ύστερα από 10 έτη με συνεχείς επιτυχημένες διοργανώσεις από το 2007,  οι πολύ-ημερίδες LOGI.C, που  
διοργανώνει η εταιρεία omind Creatives,  δίνουν και πάλι το καθιερωμένο ραντεβού τους με τον επιχειρηματικό κόσμο, στοχεύοντας 
να αποτελέσουν και φέτος ένα ξεχωριστό γνωστικό event, το οποίο θα προωθήσει και θα προβάλλει την επιστήμη των Logistics και της  
εφοδιαστικής αλυσίδας. Με διεθνή χαρακτήρα και πλήθος Ελλήνων και ξένων ομιλητών και συνέδρων, η διοργάνωση του Νοεμβρίου 
θα λάβει χώρα στο εκθεσιακό κέντρο METROPOLITAN EXPO, με αναμενόμενο αριθμό συμμετεχόντων περισσότερων από 1.000 συνέ-
δρων σε όλες τις ενότητες. Με κύριο “όχημά” του το περιοδικό για την εφοδιαστική αλυσίδα “Supply Chain & Logistics”, αλλά και τον  
ανανεωμένο διαδικτυακό τόπο www.supply-chain.gr καθώς και το ηλεκτρονικό newsletter Supply Chain News, οι πολύ-ημερίδες LOGI.C 
2017 θα καλύψουν ένα μεγάλο εύρος θεμάτων, αναφορικά με ζητήματα που ενδιαφέρουν την ελληνική και ευρωπαϊκή αγορά.

 ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ LOGI.C 2017

Σάββατο 4  Νοεμβρίου 2017   Κεντρική Συνεδριακή Αίθουσα (Lobby 2, Κεντρική reception)

Europlatforms General Assembly 
Ευρωπαϊκή Εμπειρία Εμπορευματικών Κέντρων για Αποτελεσματικές Εφοδιαστικές Αλυσίδες

Σάββατο 4  Νοεμβρίου 2017   (HALL 3, εκθεσιακός χώρος)

Agro Logistics & Food Chain
Πόσο μπροστά είμαστε στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας από τον αγρό στο …ράφι και στο πιάτο

City logistics και αστική διανομή 
Ευκαιρίες και προκλήσεις βάσει του Ν. 4302/2014 περί εφοδιαστικής

Φιλικές προς το περιβάλλον μεταφορές και υπολογισμός ανθρακικού αποτυπώματος
Συνδυάζοντας τη μείωση του λειτουργικού κόστους μεταφορών με την εταιρική κουλτούρα 
(Αποτελέσματα μελέτης & παρουσίαση case studies)

Pharma & Cosmetics Logistics handling 
Μια “παλιά” αγορά με “φρέσκα” χαρακτηριστικά στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας 

Κυριακή  5  Νοεμβρίου 2017  (HALL 3, εκθεσιακός χώρος)

e-freight Platforms
Τι καινούργιο φέρνουν στις εμπορευματικές μεταφορές & την οργάνωση του εμπορίου οι 
e-πλατφόρμες; Αποτελούν τη νέα πραγματικότητα στις μεταφορές; 

Ναυτιλία & Logistics management 
Η ισχύς εν τη ενώσει ανοίγει ορίζοντες

Ernst & Young research  
Παρουσίαση της αποκλειστικής μελέτης, για το περιοδικό Supply Chain & logistics,  “Join the Greek Logistics Hub”. 
Είναι η Ελλάδα ο νέος διαμετακομιστικός κόμβος της Ευρώπης; 
Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης σε Θεσμικό Επίπεδο

Δευτέρα  6  Νοεμβρίου 2017   (HALL 3, εκθεσιακός χώρος)

EXHIBITOR’S DAY
Εταιρικές εκδηλώσεις & Workshops εκθετών σε sessions ανά 2 ώρες

www.sce.gr

Το γνωστικό ραντεβού της αγοράς!
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 ΟΙ ΣΥΝΕΔΡΟΙ - ΟΙ ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Οι σύνεδροι και οι ομιλητές των ημερίδων στη φετινή διοργάνωση προέρχονται τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό. Είναι  
επιστημονικοί συνεργάτες, managers και στελέχη εταιρειών & επαγγελματικών ενώσεων, πανεπιστημιακοί και επιχειρηματίες, στελέχη  
υπουργείων και θεσμικοί φορείς.

Πιο συγκεκριμένα, οι σύνεδροι προέρχονται από τις εξής κατηγορίες επιχειρήσεων:
• Εμπορικές εταιρείες  
• Μεγάλες Αλυσίδες λιανεμπορίου
• Χονδρεμπορικό και Λιανικό Εμπόριο τροφίμων 
• Φαρμακευτικές εταιρείες 
• Αγροτικοί  Συνεταιρισμοί  
• Βιομηχανίες & Βιοτεχνίες όλων των κλάδων Παραγωγής, Μεταποίησης και  Συσκευασίας 
• Μεταφορικές Εταιρείες & freight forwarders
• Εταιρείες logistics, μεταφορών, διανομών και αποθηκεύσεων 
• Εταιρείες με στόλους διανομών και μεταφορών 
• Εμπορικές εταιρείες οργάνωσης και εξοπλισμού αποθηκών  
• Δημόσιο & Θεσμικοί Φορείς 
• Φοιτητές

 OI ΧΟΡΗΓΟΙ

Οι ημερίδες, οι οποίες θα διεξαχθούν για 3 ημέρες, αποτελούν μοναδική ευκαιρία προβολής για τους χορηγούς. Καλείστε να γίνετε χορη-
γοί των ημερίδων ενισχύοντας το θεσμό των Logistics και του Supply Chain και επικοινωνώντας δυναμικά την εταιρική σας ταυτότητα, τα 
προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρετε. Άμεσα και δυναμικά προβάλλεστε σε όλους τους συνέδρους, οι οποίοι προέρχονται από δια-
φορετικούς κλάδους, ανάλογα τη θεματική των ημερίδων την αντίστοιχη μέρα, αλλά και σε όλο το κοινό που θα παρακολουθήσει το πολύ-
συνέδριο, παράλληλα με το 3μερο της έκθεσης ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ & LOGISTICS 2017 και της νέας έκθεσης CARGO TRUCK & VAN. 
Ο αναμενόμενος αριθμός του κοινού που θα παρακολουθήσει συνολικά το συνέδριο είναι 1.000 άτομα.

 NETWORKING

Οι εταιρείες που θα επιλέξουν να είναι χορηγοί των πολύ-συνεδρίων LOGI.C 2017, θα ενδυναμώσουν την ανταγωνιστική τους θέση και θα 
ενισχύσουν την επιχειρηματική τους εξωστρέφεια προς εγχώριες και διεθνείς αγορές. Τα οφέλη από μία ενέργεια προώθησης σαν κι αυτή  
είναι πολλαπλά:

• Ενημέρωση για νέα προϊόντα ή υπηρεσίες 
• Άμεσες επαφές με ενδιαφερόμενους για την εταιρεία σας
• Συντήρηση και ενίσχυση σχέσεων με υφιστάμενους πελάτες
• Δυνατότητα διοργάνωσης της δικής σας παρουσίασης, με τη δική μας υποστήριξη
• Ισχυρό «παρών» στον κλάδο, μέσω ενός δυναμικού forum επικοινωνίας που έχει καθιερωθεί
• Παρακολούθηση εξελίξεων και ανταγωνισμού 
• Brand awareness
• Άμεσες πωλήσεις

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΗΜΕΡΙΔΩΝ
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 ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ LOGI.C 2017 10.000 €

• Αποκλειστικότητα στον τομέα δραστηριοποίησης του χορηγού 
• Stand 15 τετραγωνικών μέτρων με “Εxecutive” δομή στον εκθεσιακό χώρο, δίπλα στην αίθουσα συνεδρίων

• Εμφάνιση λογοτύπου*
1. Σε όλες τις ανακοινώσεις των ημερίδων, τις διαφημιστικές καταχωρήσεις και τα newsletter που θα αποσταλούν
2. Στο πρόγραμμα των ημερίδων που θα τυπωθεί και θα μοιραστεί στους συνέδρους 
3. Σε banner στην αίθουσα των ημερίδων δίπλα από το πάνελ ομιλητών 
4. Στο περιοδικό Supply Chain & Logistics, στο αναλυτικό πρόγραμμα των ημερίδων 
5. Στις ιστοσελίδες www.supply-chain.gr & www.sce.gr και στα social media
6. Στην ηλεκτρονική πρόσκληση που θα σταλεί σε υποψήφιους συνέδρους
7. Στα καρτελάκια εισόδου των συνέδρων

• Ολοσέλιδη Διαφημιστική Καταχώρηση στο πρόγραμμα των ημερίδων που θα μοιραστεί στους συνέδρους
• Ολοσέλιδη Διαφημιστική Καταχώρηση στον κατάλογο της έκθεσης που θα μοιραστεί στους επισκέπτες
• Χαιρετισμός του Διευθύνοντος Συμβούλου του Μέγα Χορηγού κατά την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου
• Ιδιαίτερη μνεία στην έναρξη και τη λήξη των ημερίδων
• Εντυποδιανομή φυλλαδίου σε όλους τους συνέδρους από τη γραμματεία του συνεδρίου
• Δυνατότητα συμμετοχής στελέχους της εταιρείας σας στα συνέδρια, με παρουσίαση, κατόπιν συννενόησης
• Δυνατότητα διοργάνωσης εταιρικής εκδήλωσης ή workshop τη Δευτέρα 6/11 με ΔΩΡΕΑΝ παραχώρηση της αίθουσας για 2 ώρες

 *  Το λογότυπο του Μέγα Χορηγού θα εμφανίζεται πρώτο σε μεγαλύτερη διάσταση σε σχέση 
με τα λογότυπα των άλλων χορηγών και σε προνομιακή θέση

 ΧΟΡΗΓΟΣ LOGI.C 2017   4.500 €

• Stand 12 τετραγωνικών μέτρων με “Βusiness” δομή στον εκθεσιακό χώρο, δίπλα στην αίθουσα συνεδρίων 

• Εμφάνιση λογοτύπου*
1. Σε όλες τις ανακοινώσεις των ημερίδων, τις διαφημιστικές καταχωρήσεις και τα newsletter που θα αποσταλούν
2. Στο πρόγραμμα των ημερίδων που θα τυπωθεί και θα μοιραστεί στους συνέδρους 
3. Σε banner στην αίθουσα των ημερίδων δίπλα από το πάνελ ομιλητών 
4. Στο περιοδικό Supply Chain & Logistics, στο αναλυτικό πρόγραμμα των ημερίδων 
5. Στις ιστοσελίδες www.supply-chain.gr & www.sce.gr και στα social media
6. Στην ηλεκτρονική πρόσκληση που θα σταλεί σε υποψήφιους συνέδρους

• Ημισέλιδη Διαφημιστική Καταχώρηση στο πρόγραμμα των ημερίδων που θα μοιραστεί στους συνέδρους
• Ιδιαίτερη μνεία στην έναρξη και τη λήξη των ημερίδων
• Εντυποδιανομή φυλλαδίου σε όλους τους συνέδρους από τη γραμματεία του συνεδρίου
• Δυνατότητα συμμετοχής στελέχους της εταιρείας σας στα συνέδρια, με παρουσίαση, κατόπιν συννενόησης
• Δυνατότητα διοργάνωσης εταιρικής εκδήλωσης ή workshop τη Δευτέρα 6/11, επιπλέον χρέωση**

*  Το λογότυπο του Χορηγού θα εμφανίζεται δεύτερο σε μεγαλύτερη διάσταση σε σχέση 
με τα λογότυπα των άλλων χορηγών και σε προνομιακή θέση

ΠΑΚΕΤΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ Logi.C 17
Αφορούν και τις 3 ημέρες που διεξάγονται οι ημερίδες
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 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ  LOGI.C 2017 2.500 €

• Stand 6 τετραγωνικών μέτρων με “Βασική” δομή στον εκθεσιακό χώρο, δίπλα στην αίθουσα συνεδρίων 

• Εμφάνιση λογοτύπου*
1. Σε όλες τις ανακοινώσεις των ημερίδων, τις διαφημιστικές καταχωρήσεις και τα newsletter που θα αποσταλούν
2. Στο πρόγραμμα των ημερίδων που θα τυπωθεί και θα μοιραστεί στους συνέδρους 
3. Σε banner στην αίθουσα των ημερίδων δίπλα από το πάνελ ομιλητών 
4. Στο περιοδικό Supply Chain & Logistics, στο αναλυτικό πρόγραμμα των ημερίδων 
5. Στις ιστοσελίδες www.supply-chain.gr & www.sce.gr και στα social media
6. Στην ηλεκτρονική πρόσκληση που θα σταλεί σε υποψήφιους συνέδρους

• Ιδιαίτερη μνεία στην έναρξη και τη λήξη των ημερίδων
• Εντυποδιανομή φυλλαδίου σε όλους τους συνέδρους από τη γραμματεία του συνεδρίου
• Δυνατότητα συμμετοχής στελέχους της εταιρείας σας στα συνέδρια, με παρουσίαση, κατόπιν συννενόησης
• Δυνατότητα διοργάνωσης εταιρικής εκδήλωσης ή workshop τη Δευτέρα 6/11, με επιπλέον χρέωση**

*  Το λογότυπο του Υποστηρικτή θα εμφανίζεται τρίτο σε μεγαλύτερη διάσταση σε σχέση με τα λογότυπα των άλλων χορηγών 

�Σημείωση: Εάν κάποιος χορηγός δεν επιθυμεί το stand που του παρέχεται στον εκθεσιακό χώρο ή είναι ήδη εκθέτης, έχει την  
επιλογή να του αφαιρεθεί το κόστος του stand - βάσει τιμοκαταλόγου της έκθεσης - από το χορηγικό πακέτο που θα επιλέξει. 
Τα πακέτα χορηγιών παρέχονται με σειρά προτεραιότητας.

   ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ

 ΧΟΡΗΓΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ   2.000 €
Αναγραφή λογοτύπου του χορηγού στο συνεδριακό υλικό που θα δοθεί στους συνέδρους,
μπλοκ & στυλό (1.000 τεμάχια)

 ΧΟΡΗΓΟΣ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΟΣ    2.500 €
• Εμφάνιση λογοτύπου στο πρόγραμμα των ημερίδων
• Τοποθέτηση δύο roll up στο χώρο του διαλείμματος 
• Αναγραφή του χορηγού σε καρτολίνες στα τραπεζάκια

 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ROLL UP     1.000 €
Τοποθέτηση δύο roll up, ένα στο χώρο των διαλειμμάτων & ένα στην αίθουσα

 ΦΥΛΛΑΔΙΟ – ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΟΥΣ    1.000 €
Τοποθέτηση φυλλαδίου (έως 6 σελίδες) στην τσάντα που θα δοθεί στους συνέδρους

 **ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ή WORK SHOP (Δευτέρα 6/11)    1.000 €
 Δυνατότητα διοργάνωσης work shop στο πλαίσιο της έκθεσης έχουν μόνο εκθέτες, χορηγοί 
και υποστηρικτές των ημερίδων LOGI.C 2017. Η αίθουσα διεξαγωγής της εκδήλωσης είναι 
χωρητικότητας 150 ατόμων με παραχώρηση οπτικοακουστικού εξοπλισμού, τεχνικού ήχου, καρεκλών 
και πάνελ ομιλητών. Η αίθουσα διατίθεται για 2 ώρες και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 
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Δομή τύπου EXECUTIVE - 
ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ (3μ. x 5μ.=15τ.μ.)

 ΛΕΥΚΟ / ΜΠΛΕ
 Μοκέτα: Χρώματος γκρι / χρώματος μπλε
 Πάνελ: PVC χρώματος λευκό / PVC χρώματος μπλε
  Αποθήκη: Διαστάσεων 1,00x1,00μ. με ανοιγόμενη πόρτα αλουμι-
νίου και κλειδαριά
  Εξοπλισμός: 3 καθίσματα μαύρα δερμάτινα • 1 τραπέζι στρογγυλό 
οξιάς Φ0,70μ • 1 σκαμπό μαύρο με πλάτη • 1 info desk λευκό / 
μπλε με πορτάκια διαστάσεων 1,00x0,50x0,90μ.

  Σήμανση: 1 φωτεινό διαφανοσκόπειο 2,00x0,25x2,50μ. με γαλακτερά 
plexiglass & ψηφιακή εκτύπωση • 1 ψηφιακή εκτύπωση 1,00x2,50μ. 
σε αυτοκόλλητο βυνίλιο • 1 ψηφιακή εκτύπωση 0,80x0,30 σε PVC
  Ηλεκτρολογικά: 1 προβολέας ιωδίνης 500 watt ή HQI 150 watt / 4τ.μ. 
• 1 πρίζα σούκο 0,5KW /220V.

Δομή τύπου BUSINESS - 
ΧΟΡΗΓΟΣ (3μ. x 4μ.=12τ.μ.)

 ΛΕΥΚΟ / ΜΠΕΖ / ΜΠΛΕ
 Μοκέτα: Χρώματος γκρι / χρώματος μπεζ / χρώματος μπλε
  Πάνελ: PVC χρώματος λευκό / PVC χρώματος μπεζ / PVC χρώματος 
μπλε
 Αποθήκη: Διαστάσεων 1,00x1,00μ. με λευκή πόρτα φυσούνα
  Εξοπλισμός: 3 καθίσματα μπεζ • 1 τραπέζι στρογγυλό οξιάς Φ0,70μ.  
• 1 σκαμπό μαύρο με πλάτη • 1 info desk λευκό / μπεζ / μπλε  
• 1 ραφιέρα 1,03x0,54x2,50μ.
  Σήμανση: 1 ψηφιακή εκτύπωση 1,00x2,50μ. σε αυτοκόλλητο βυνίλιο 
• 1 ψηφιακή εκτύπωση τοποθετημένη σε pvc σχήματος τραπεζίου
  Ηλεκτρολογικά: 1 προβολέας ιωδίνης 500 watt ή HQI 150 watt / 5τ.μ. 
• 1 πρίζα σούκο 0,5KW / 220V.

BAΣΙΚΗ ΔΟΜΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ (2μ. x 3μ.=6τ.μ.)

 Στη βασική δομή περιλαμβάνεται πάνελ μελαμίνης χρώματος μπεζ, μετόπη και επιγραφή με τον αριθμό 
περιπτέρου και την επωνυμία της επιχείρησης (διαστάσεις πάνελ: 0,97μ. x 2,48μ.) 

 Στα περίπτερα βασικής δομής περιλαμβάνεται ο ακόλουθος εξοπλισμός: 1 γραφείο • 3 καρέκλες 
• 1 πρίζα • 1 σποτ φωτισμού των 100W ανά 3m2περίπτερο βασικής δομής 16m2 

(4m χ 4m = 16m2)

 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΙΑ

Το γνωστικό ραντεβού της αγοράς!
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ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Ανυψωτικά µηχανήµατα, Ραφια, Συστήµατα εσωτερικής διακίνησης, Κατασκευή αποθηκών 
& Μεταλλικών κτιρίων,  Barcode & RFID, Μηχανήµατα δευτερογενούς συσκευασίας, 
Υλικά συσκευασίας για µεταφορά, Εκτυπώσεις & Ετικέτες

Μεταφορικές εταιρείες (Οδικές Θαλάσσιες, Αεροπορικές, Σιδηροδροµικές), Υπηρεσίες 
3PL & Αποθηκεύσεις, Freight Forwarders, Πρακτορεία µεταφορών, Εταιρείες courier, 
Software, WMS, ERP, Πιστοποιήση, Εκπαίδευση, Logistics Consulting

ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΔΟΜΗ ΤΥΠΟΥ: CARGO
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ΚΑΤΟΨΗ HALL 3 • METROPOLITAN EXPO
ΧΩΡΟΣ 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ
& STAND ΧΟΡΗΓΩΝ

ΔΟΜΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ



ANAΛΗΨΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ          ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
                   4-6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017
 
  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΟΡΗΓΟΥ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 

ΠΟΛΗ / Τ.Κ.: 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ / FAX / EMAIL: 

ΑΦΜ / ΔΟΥ: 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: 

ΕΙΔΟΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ
ΗΜΕΡΙΔΕΣ Logi.C ‘17
ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ LOGI.C 2017      10.000 € 

ΧΟΡΗΓΟΣ LOGI.C 2017        4.500 € 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ LOGI.C 2017        2.500 € 

ΧΟΡΗΓΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ        2.000 € 

ΧΟΡΗΓΟΣ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΟΣ        2.500 € 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ROLL UP        1.000 € 

ΦΥΛΛΑΔΙΟ – ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΟΥΣ        1.000 € 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ή WORK SHOP         1.000 € 

Οι τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ 

Παρακαλούμε συμπληρώστε το συνολικό ποσό της επιλογής σας με ΦΠΑ

Συμπληρώστε τα παραπάνω στοιχεία της εταιρείας σας και αποστείλετε τη φόρμα στον αριθμό fax: 210 9010041 ή στο info@omind.gr

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, εκπρόσωπος της αναφερόμενης εταιρείας, δεσμεύομαι να καταβάλω το 50% 

του συνολικού ποσού της αντίστοιχης επιλεγμένης χορηγίας που περιγράφεται παραπάνω, εντός 5 ημερών 

από τη σημερινή ημερομηνία εντολής στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό:

ALPHA BANK 113-00-2320-001201 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Θ. & ΣΙΑ ΙΚΕ.

Με την έκδοση του τιμολογίου θα εξοφλήσω το υπόλοιπο 50% εντός 30 ημερών, έως τις 30/11/2017.

 

Ονοματεπώνυμο εκπροσώπου: Ημερομηνία:

Υπογραφή / Σφραγίδα εταιρείας:

Διοργάνωση: omind creatives - ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Θ. & ΣΙΑ IKE
Λ. Ανδρέου Συγγρού 187 _ 17121 Ν. Σμύρνη _ Τ: 210 9010040 _ F: 210 9010041 _ info@omind.gr _ www.omind.gr

Το γνωστικό ραντεβού της αγοράς!
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