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Η Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών
Η Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών (Π.Ε.Ν.Α.) είναι το ανώτατο συντονιστικό όργανο των Ενώσεων
Νέων Αγροτών (Ε.Ν.Α.) της χώρας μας. Οι τοπικές Ε.Ν.Α. αποτελούν συνδικαλιστικά όργανα των
νέων γεωργών (γεωργών με ηλικία μέχρι 40 ετών).

Το ετήσιο συνέδριο
Το ετήσιο συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών ξεκίνησε το 1994 και αποτελεί έναν
από τους σημαντικότερους θεσμούς της ελληνικής γεωργίας. Διοργανώνεται κάθε χρόνο σε
διαφορετικό νομό και αποτελεί τόπο συνάντησης των νέων γεωργών της χώρας μας.

Σε ποιους απευθύνεται
Το συνέδριο απευθύνεται στους νέους αγρότες της χώρας μας, στο πιο δυναμικό κομμάτι της
ελληνικής γεωργίας αλλά και σε όποια και όποιον ενδιαφέρεται για την επαγγελματική γεωργία και
κτηνοτροφία.

Η φετινή διοργάνωση
Το φετινό συνέδριο διοργανώνεται στη Νάξο 18-20 Οκτωβρίου.

Χορηγοί
Οι χορηγοί των ετήσιων συνεδρίων της Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών έχουν τη δυνατότητα
να παρουσιάσουν τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις δραστηριότητές τους σε ένα ευρύ ακροατήριο
από ολόκληρη τη χώρα και μάλιστα στο πιο δυναμικό κομμάτι του αγροτικού πληθυσμού, τους
νέους αγρότες. Επιπλέον ομιλητές θα είναι:
 Πολιτικά πρόσωπα και υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων
 Εξειδικευμένοι επιστήμονες
 Παράγοντες της αγοράς
 Αγρότες που έχουν να επιδείξουν καινοτομίες
Το συνέδριο αναμένεται να το παρακολουθήσουν περισσότεροi από 200 αγρότες με φυσική
παρουσία και πολλοί περισσότεροι μέσω διαδικτύου.
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ΧΟΡΗΓΙΚΑ ΕΥΕΡΓΕΤΗΜΑΤΑ

ΜΕΓΑΣ
ΧΟΡΗΓΟΣ

ΧΟΡΗΓΟΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ
ΧΟΡΗΓΟΣ

ΧΟΡΗΓΙΑ

5000 €

2000 €

1000€

500 €

X

X

Αναφορά στο πρόγραμμα του συνεδρίου,
(μέγεθος ανάλογο με το είδος της χορηγίας)
Αναφορά στο Banner Χορηγών στο χώρο εργασιών του συνεδρίου,
(μέγεθος ανάλογο με το είδος της χορηγίας)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

χ

χ

χ

X

5

Αναφορά στην αφίσα του συνεδρίου.
Αd Banner στην ιστοσελίδα του συνεδρίου,
(μέγεθος ανάλογο με το είδος της χορηγίας)
Εταιρικό φυλλάδιο στην τσάντα του συνέδριου.

X

X

x

χ
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Αναφορά στην πρόσκληση του συνεδρίου.

X

X

7

X

X

8

Προβολή των προϊόντων ή υπηρεσιών με banner στη διάρκεια του συνεδρίου.
Προβολή των προϊόντων ή υπηρεσιών σε τραπεζάκι στη διάρκεια του
συνεδρίου.

X

X

9

Ομιλία στο συνέδριο.

Χ(20')

Χ(10')

10

Αναφορά στον ιστότοπο της ΠΕΝΑ για 1 έτος.

X

X

11

Αναφορά σε όλες τις διαφημίσεις, (τηλεόραση, ραδιόφωνο,τύπο,κ.λ.π.)

X

12

Αναφορά στα δελτία τύπου.
Προφορική αναγνώριση της υποστήριξής του συνεδρίου κατά την τελετή
έναρξης από τους οργανωτές.
Αναφορά στο κεντρικό πανό του συνεδρίου που θα τοποθετηθεί στη
συνεδριακή αίθουσα.

X

15

Παρουσία στο Πάνελ σε μια συνεδρία

X

16

Εταιρικό προφίλ στο πρόγραμμα του συνεδρίου.

X
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Επιπλέον Επιλογές χορηγίας
Τσάντα του συνεδρίου
Ο χορηγός θα παρέχει τις τσάντες του συνεδρίου (μετά από τη σύμφωνη γνώμη του
διοργανωτή) με τυπωμένο το λογότυπο του συνεδρίου και του χορηγού.

Γραφική ύλη του συνεδρίου
Ο χορηγός θα παρέχει μπλοκ και στυλό με το λογότυπό του και τυπωμένο στο μπλοκ το
λογότυπο του συνεδρίου.

Μπλούζες Συνεδρίου, καπέλα συνεδρίου
0 χορηγός θα παρέχει μπλούζες ή και καπέλα, με το λογότυπό του και τυπωμένο το λογότυπο του
συνεδρίου

Πληροφορίες:
:
Σωτήριος Κουτσομήτρος
Sotiris.koutsomitros@gmail.com
Greek.young.farmers@gmail.com
6937259576

