
 
 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 
 

«ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ: Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΟΥΝΚΕΡ, ΕΣΠΑ, ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ,  

ΟΜΟΛΟΓΑ, ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 
 

 

Ειδικά για τα μέλη του ΣΕΓΜ, υπάρχει έκπτωση 30%, σε οποιαδήποτε από τις 
παρακάτω προτάσεις επιλεγεί.  

 
 

A. Μεμονωμένη αγορά συμμετοχής 
 
Το αρχικό κόστος της μεμονωμένης παρακολούθησης είναι: 

• Για μία (1) ημέρα 100,00 € (προ ΦΠΑ) / ανά άτομο 
• Και για τις δύο (2) ημέρες, 180 € (προ ΦΠΑ) / ανά άτομο 

Για τα μέλη του ΣΕΓΜ (έκπτωση 30%) διαμορφώνεται ως εξής: 

• Για μία (1) ημέρα 70,00 € (προ ΦΠΑ) / ανά άτομο 
• Και για τις δύο (2) ημέρες, 126 € (προ ΦΠΑ) / ανά άτομο 

 
B. Πακέτο συμμετοχής και προβολής (κόστος, 390 € προ ΦΠΑ) 

Για τα μέλη του ΣΕΓΜ (έκπτωση 30%): 273 € (προ ΦΠΑ) 

Στα ανταποδοτικά οφέλη περιλαμβάνονται: 

 Δύο (2) συμμετοχές στελεχών ή/και συνεργατών της εταιρίας, που επιθυμούν να 
παρακολουθήσουν το συνέδριο, και για τις δύο ημέρες. 

 Δυνατότητα διανομής υλικού της εταιρίας σας, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης. 
 Δυνατότητα τοποθέτησης banner στο χώρο του συνεδρίου. 

ΟΡΟΙ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Τα ως άνω αναφερόμενα ποσά που θα επιλεγούν θα καταβληθούν από τους συμμετέχοντες 
πριν την υλοποίηση του συνεδρίου, στον υπ’ αριθμ. IBAN: GR63 0260 0520 0002 4020 0307 
213 λογαριασμό (ΑΡΓΩ ΕΛΛΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΕ) που τηρεί στην EUROBANK.   

Το αποδεικτικό κατάθεσης πρέπει να αποσταλεί υπ’ όψιν Ήρας Κουτσονίκα (στο mail: 
info@a-energy.gr), όπως επίσης και η φόρμα συμμετοχής, συμπληρωμένη με τα στοιχεία 
των συμμετεχόντων, το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα, 7 Μαρτίου. 

Επίσης πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία των εταιρειών/φυσικών προσώπων που θα 
τιμολογηθούν (βλ. φόρμα συμμετοχής). 

Σχετικό παραστατικό θα αποσταλεί στους συμμετέχοντες το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 
11 Μαρτίου. 

mailto:info@a-energy.gr


Ρητά συμφωνείται ότι η ΑΡΓΩ ως βασική διοργανώτρια του Συνεδρίου, ευθύνεται έναντι των 
συμμετεχόντων για την τελική πραγματοποίηση του εν λόγω Συνεδρίου. Σε περίπτωση 
προσωρινής αναβολής του Συνεδρίου λόγω εκτάκτου γεγονότος, οι συμμετέχοντες  θα 
ειδοποιηθούν  άμεσα και εγγράφως για τις νέες ημερομηνίες. Σε περίπτωση μη 
πραγματοποίησης του Συνεδρίου, οι συμμετέχοντες  θα ειδοποιηθούν άμεσα και εγγράφως 
και το ποσό  συμμετοχής θα τους επιστραφεί εντός δέκα (10) ημερών από την ανακοίνωση 
αυτή. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας: 
Τ: 210 6912183 |210 6912505 
e-mail: argohellas@otenet.gr | info@a-energy.gr  
 www.a-energy.gr  
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