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ΠΑΚΕΤΑ ΧΟΡΗΓΙΑΣ 
Γίνε χορηγός του μεγαλύτερου μαθητικού συνεδρίου μαθηματικών στην Ευρώπη 

Προώθησε την εκμάθηση των μαθηματικών και την ανταλλαγή ιδεών μεταξύ των μαθητών 
 

ΠΑΚΕΤΟ Α. Χορηγός Διαγωνισμών                                                                                (ελάχιστο: 500 ευρώ) 
Δώρα για τους 4 διαγωνισμούς που θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, ο τελικός 
ευρωπαϊκός διαγωνισμός Μαθηματικού Θεάτρου (MATHeatre Europe 2015), ο τελικός ευρωπαϊκός 
διαγωνισμός Επικοινωνίας στα μαθηματικά (MATHFactor Europe 2015), ο διαγωνισμός για τις καλύτερες 
παρουσιάσεις (MATHPresentation 2015) και ο διαγωνισμός για την καλύτερη μαθηματική αφίσα 
(MATHPoster Design 2015). Τα δώρα μπορεί να είναι υπό μορφή χρημάτων ή κάτι άλλο χρήσιμο για τους 
μαθητές όπως Ηλεκτρονικός Υπολογιστής (laptop) ή tablet.  
 
 

ΠΑΚΕΤΟ Β. Χορηγός Μαθητών                                                                                       (ελάχιστο: 500 ευρώ) 
Οικονομική υποστήριξη των μαθητών για τις πτήσεις τους από και προς την Αθήνα ή την διαμονή τους, με 
την προϋπόθεση ότι έχουν εγκριθεί για παρουσίαση στο συνέδριο EUROMATH 2015. 
 
 

ΠΑΚΕΤΟ Γ. Χορηγός Φιλοξενίας                                                                                   (ελάχιστο: 1000 ευρώ) 
Παροχή φιλοξενίας με την προσφορά δείπνου ή την οργάνωση εκδήλωσης υποδοχής και καλωσορίσματος 
των μαθητών στην Αθήνα. 
 
 

ΠΑΚΕΤΟ Δ. Χορηγός Συνεδρίου                                                                                      (ελάχιστο: 500 ευρώ) 
Προσφορά ειδών συνεδρίου για τους μαθητές, όπως τσάντες συνεδρίου, εκπαιδευτικά βιβλία ή γραφική ύλη.  

 
 

Σε αντάλλαγμα της χορηγίας που θα δοθεί και ανάλογα με την αξία της: 
1. Οι χορηγοί θα εμφανίζονται στην ιστοσελίδα του συνεδρίου και στο υλικό που θα εκτυπωθεί.  
2. Οι χορηγοί θα λάβουν πρόσκληση για την τελετή έναρξης του συνεδρίου στις 26 Μαρτίου 2015 

και για το επίσημο δείπνο του συνεδρίου στις 28 Μαρτίου 2015.   
3. Αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος για προώθηση του συνεδρίου σε περισσότερα από 100.000 

σχολεία στην Ευρώπη και εκτός. Στο μήνυμα θα τοποθετούνται και τα λογότυπα των σημαντικών 
χορηγών (2000 ευρώ και άνω) 

 
 

Εάν ο οργανισμός σας επιθυμεί να γίνει χορηγός για το συνέδριο EUROMATH, παρακαλώ 
συμπληρώστε το έντυπο «πρόταση χορηγίας» που βρίσκετε στην επόμενη σελίδα, και στείλετε το 
όσο πιο σύντομα γίνεται, έτσι ώστε να εξασφαλίσετε καλύτερα αποτελέσματα την προώθηση σας σν 
χορηγός.   

 
Επικοινωνήστε μαζί μας: 

 Για ερωτήσεις, παρακαλώ επικοινωνήστε άμεσα με τον πρόεδρο της οργανωτικής 
επιτροπής, Δρ Γρηγόρη Μακρίδη στο email: makrides.g@ucy.ac.cy.  

 EUROMATH 2015 European Organizing Committee 
Email: info@euromath.org 
Tηλ: +357 22 89 4278 ή +357 99 222 701 
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ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ 

Γίνε χορηγός του μεγαλύτερου μαθητικού συνεδρίου μαθηματικών στην Ευρώπη 
Προώθησε την εκμάθηση των μαθηματικών και την ανταλλαγή ιδεών μεταξύ των μαθητών 

 

 
Όνομα Εταιρείας: 

 

 
Email επικοινωνίας: 

 

 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 

 

 
Φαξ: 

 

 
Διεύθυνση:  

 

 
 
Άτομο επικοινωνίας: 

 

 
Τηλέφωνο: 

 

 
Email: 

 

 
 
Πακέτο χορηγίας: 
 

☐ Χορηγός διαγωνισμών      ☐ Χορηγός μαθητών   ☐ Χορηγός Φιλοξενίας   ☐ Χορηγός συνεδρίου   
  
Λεπτομέρειες χορηγίας: 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
 
________________________________     _______________________ 
(Ονοματεπώνυμο, θέση)      (υπογραφή) 
 
 
Στείλτε την πρότασή σας στο info@euromath.org, με θέμα “EUROMATH 2015 Sponsorship” 
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