Ειδική έκδοση "Members' Activities Newsletter" (MAN) -τεύχος 37 εν όψει της
“4ης ΗΜΕΡΙΔΑΣ “DOING BUSINESS IN THE ARAB WORLD”
στις 19 Μαρτίου 2020, στο ξενοδοχείο Divani Caravel Αθηνών
Κατηγορίες καταχωρήσεων:
1) Χορηγός της έκδοσης:- € 1200.- (χίλια διακόσια ευρώ)
Τοποθέτηση του λογοτύπου και της ιστοσελίδας της εταιρείας στο: Εξώφυλλο, Οπισθόφυλλο,
και στα δύο (2) εσωτερικά εξώφυλλα συν μία (1) Α4 σελίδα στη κατηγορία “Special Insertion”.
2) 2 Σαλόνια (4 A4 σελίδες) με το προφίλ της εταιρείας, στη κατηγορία “Special Insertion”
€ 800.- (οκτακόσια ευρώ)
3)

1 Σαλόνι (2 A4 σελίδες) με το προφίλ της εταιρείας, στη κατηγορία “Special Insertion” € 350.(τριακόσια πενήντα ευρώ)

4) Εσωτερικό Εξώφυλλο (1A4 σελίδα) € 500.- (πεντακόσια ευρώ)
5) Εσωτερικό Οπισθόφυλλο (1A4 σελίδα) € 400.- (τετρακόσια ευρώ)
6) 1 A4 σελίδα € 200.- (διακόσια ευρώ)
7) 1 A4 σελίδα για τα επόμενα έξι τεύχη, δηλ. € 200 x 6 = € 1200 – έκπτωση 20% , εφόσον
καταβληθεί εφ άπαξ το ποσό: € 1200 - € 240 = € 960.- (εννιακόσια εξήντα ευρώ)

Προδιαγραφές:
Για 1 A4 σελιδα – Ολοσέλιδη καταχώρηση, Εσωτερική Εξωφύλλου, Εσωτερική Οπισθοφύλλου:
210 mm πλάτος x 295 mm ύψος (+0,5 ξάκρισμα γύρω-γύρω) σε jpeg ή pdf μορφή, σε υψηλή
ανάλυση από 300 dpi και άνω, CMYK.
Για Σαλόνι: 420 mm πλάτος x 295 mm ύψος (+0,5 ξάκρισμα γύρω-γύρω) σε jpeg ή pdf μορφή, σε
υψηλή ανάλυση από 300 dpi και άνω, CMYK.
Το λογότυπο (LOGO) θα πρέπει να είναι σε γραμμική μορφή σε υψηλή ανάλυση από 300 dpi και
άνω και σε μορφές JPG, TIF.
Η ειδική έκδοση αυτή θα διανεμηθεί σε έντυπη μορφή κατά τη διάρκεια της προαναφερθείσας
εκδήλωσης και θα σταλεί σε όλες τις Αραβικές Ενώσεις και Εμπορικά Επιμελητήρια καθώς επίσης
θα διανεμηθεί και ηλεκτρονικά στην Ελλάδα και στον Αραβικό Κόσμο.

Προθεσμία υποβολής υλικού : Τρίτη, 03 Μαρτίου 2020, και ώρα 16:00
Στοιχεία τραπεζικού λογ/σμού του Α.Ε.Ε.Ε.Α. για κατάθεση:
Δικαιούχος: Άραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο Εμπορίου και Αναπτυξεως
Τράπεζα: ALPHA BANK S.A. /Αριθ. Λογ/σμού Alphabank: 164.00.2002.000.588
IBAN No.: GR8201401640164002002000588
Αιτιολογία κατάθεσης: Επωνυμία επιχείρησης/ Έκτακτη Εισφορά / ΜΑΝ 37.
Αποστολή αντίγραφου αποδεικτικού κατάθεσης: μέσω Φαξ ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Για περισσότερς πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη κα. Μαρία Βεστάρκη, τηλ. 210
6711210 ή 6726882 (εσωτ. 110), Φαξ:+30 210 6746 577, e-mail: chamber@arabgreekchamber.gr
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