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15 Απριλίου 2014

Ο Σύνδεσμος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Κύπρου,
Το τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής του ΤΕΠΑΚ και
Το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου,
έχουν την χαρά να ανακοινώσουν την ανοιχτή εκδήλωση με τίτλο «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΓΣΠ-GIS) ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ». Στην εκδήλωση θα μιλήσουν ως προσκεκλημένοι ομιλητές η καθηγήτρια Γ.
Γεωργιάδου από το ITC (Faculty of Geo-information Science and Earth Observation, University of Twente, Netherlands),
και ο καθηγητής Μ. Κάβουρας από το ΕΜΠ (τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο
Πολυτεχνείο). Το υπόλοιπο πρόγραμμα της εκδήλωσης θα συμπληρωθεί από ανακοινώσεις διαφόρων επαγγελματιών
και εκπροσώπων φορέων και οργανισμών σχετικά με εφαρμογές και έρευνα GIS στην Κύπρο.
Επικρατέστερη ημερομηνία διεξαγωγής είναι η 8η Οκτωβρίου 2014. Η διάρκεια της εκδήλωσης (ημερίδα ή διημερίδα)
θα εξαρτηθεί από το πλήθος των ανακοινώσεων, όπως αυτό θα προκύψει από την ανοιχτή πρόσκληση και την εξέταση
των περιλήψεων, ώστε αυτές να συνάδουν με τον χαρακτήρα και το περιεχόμενο της εκδήλωσης. Ο Σύνδεσμος
αναζητά αίθουσα χωρητικότητας μεγαλύτερης των 100 ατόμων ανάμεσα στα μεγάλα ξενοδοχεία της Λευκωσίας.
Στα πλαίσια της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί και έκθεση εξοπλισμών και υπηρεσιών από τους χορηγούς της
εκδήλωσης, ενώ οι προσκεκλημένοι και οι επισκέπτες θα έχουν την δυνατότητα να τα επισκεφτούν τόσο κατά την
διάρκεια των 2 ημίωρων διαλλειμάτων για καφέ όσο και κατά την διάρκεια του ωριαίου μεσημβρινού διαλείμματος
με πρόχειρο φαγητό.
Οι χορηγοί θα έχουν την δυνατότητα να εκθέσουν τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες τους σε παρακείμενο χώρο.
Πιο συγκεκριμένα τα ωφελήματα των χορηγών ανά κατηγορία φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:
Ωφελήματα
Συμμετοχή στην έκθεση
Προαιρετική διανομή διαφημιστικού υλικού, που θα
προσφερθεί με το πρόγραμμα στην είσοδο της εκδήλωσης (το
υλικό αυτό θα το διαθέσουν οι χορηγοί με δικά τους έξοδα)
Λογότυπο στο poster της ανακοίνωσης του συνεδρίου (μεγάλο),
και στο εσώφυλλο του προγράμματος
Λογότυπο στο poster της ανακοίνωσης του συνεδρίου (μικρό)
και στο εσώφυλλο του προγράμματος
Καταχώρηση στο οπισθόφυλλο του προγράμματος

Μεγάλος χορηγός
(το πολύ δύο)

Απλός χορηγός

✔

✔

✔

✔

✔
✔
✔

Λογότυπο στο εξώφυλλο του προγράμματος

✔

Ομιλία στην εκδήλωση

✔

Σημειώνεται ότι:
Η είσοδος στην εκδήλωση θα είναι ελεύθερη ή θα υπάρχει συμβολικό ποσό εισόδου για να καλυφθούν τα
έξοδα, αναλόγως και με το ενδιαφέρον των χορηγών
Το κόστος συμμετοχής των χορηγών είναι 400-500€ αναλόγως με το εάν η εκδήλωση θα είναι διάρκειας μίας
ή δύο ημερών. Οι δύο μεγάλοι χορηγοί έχουν κόστος συμμετοχής 1000€
Συνημμένο θα βρείτε υπόδειγμα προγράμματος με τους χορηγούς.
Θα χαρούμε πολύ εάν η εταιρεία σας υποστηρίξει την εκδήλωσή μας.
Μετά τιμής,
Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής
Δρ. Δ. Σκαρλάτος
Αντιπρόεδρος Συνδέσμου Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών
Επ. Καθηγητής, τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής, ΤΕΠΑΚ
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dimitrios.skarlatos@cut.ac.cy

