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Αγαπητά Μέλη, φίλοι και συνεργάτες η 33η Παγκύπρια έκθεση και διαγωνισμός πουλιών του
Συνδέσμου μας θα πραγματοποιηθεί τον μήνα Νοέμβριο από την 15η μέχρι και την 19η Νοεμβρίου 2017 στο
ξενοδοχείο ‘’Navarria’’ το οποίο βρίσκετε στην οδό Βεργίνας 14, περιοχή Αγ. Τύχωνα, στην τουριστική
περιοχή Λεμεσού.
Για να έχουμε όμως μια επιτυχημένη έκθεση, ο Σύνδεσμος χρειάζεται την βοήθεια και στήριξη
όλων σας και για αυτό σας παρουσιάζουμε μερικούς τρόπους που μπορείτε και εσείς να συμβάλετε στην
προσπάθεια αυτή.
Περίπτερα
Μπορείτε να νοικιάσετε περίπτερο στο μεσοπάτωμα του ξενοδοχείου ‘’NAVARRIA’’.
Τιμή 200 ευρώ για ένα περίπτερο.
Στην περιοχή 7 και 8 θα υπάρχουν μικρά τραπέζια για τους εκτροφείς και το κόστος θα είναι 50 ευρώ
έκαστος.
Παρακαλούμε όσοι ενδιαφέρονται για ενοικίαση περιπτέρου/ τραπεζιού να συμπληρώσουν και να
αποστείλουν το ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ / ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ Αρ.005 στο FAX του συνδέσμου στο 22 258714.
Δώρα από Μέλη και Συνεργάτες
Ο σύνδεσμος ζητά δώρα από τα Μέλη και συνεργάτες για προϊόντα και υπηρεσίες τα οποία θα
παραχωρηθούν στο λαχνό που θα κληρωθεί κατά την λήξη της 32ης Έκθεσης. Τα πρόσωπα και οι εταιρίες
που θα παραχωρήσουν οποιοδήποτε δώρο θα βραβευθούν κατά την λήξη για την προσφορά τους καθώς
επίσης θα παρουσιαστούν ονομαστικά σαν δωροθέτες στο τέλος του έγχρωμου Α5 περιοδικού που θα
διανεμηθεί κατά τον χρόνο διεξαγωγής τις 33ης Έκθεσης.
Για την παραχώρηση δώρων ή υπηρεσιών παρακαλώ επικοινωνήστε στο τηλέφωνο του συνδέσμου στο
99722788.

Tel: +357 99722788

P.O. Box 28565, 2080 Nicosia, Cyprus
Fax: +357 22 258714
Email: info@avicultural-society.com.cy
www.avicultural-society.com.cy

Διαφήμιση
1.

ΜΕΓΑ ΧΟΡΗΓΟΣ
Μπορείτε να προβάλετε την εταιρία σας ως ‘’Μέγας Χορηγός΄΄ τοποθετώντας το λογότυπο της
εταιρίας σας στις ποτίστρες σε μορφή (Stickers) σε όλα τα κλουβιά διαγωνισμού. Επίσης θα σας
παραχωρηθεί μια διπλή διαφήμιση εσωτερικά στο κέντρο του περιοδικού το οποίο θα διανεμηθεί
κατά τον χρόνο της 33η Έκθεση και Διαγωνισμό Πουλιών.
Το κόστος είναι 350 ευρώ.
Το λογότυπο και η διαφήμιση θα πρέπει να παραδοθούν από τον ενδιαφερόμενο σε
ηλεκτρονική μορφή και σε υψηλή ποιότητα (high resolution or vector) μέχρι τις 28 Οκτωβρίου
2017.

2.

ΧΟΡΗΓΟΙ
Μπορείτε να προβάλετε την εταιρία ή το κατάστημα σας κατά τον χρόνο διεξαγωγής της 33ης
Έκθεση και διαγωνισμού Πουλιών τοποθετώντας το λογότυπο σας σε όλες τις κάρτες
διαγωνισμού.
Το κόστος είναι 150 ευρώ.
Μπορείτε να προβάλετε την εταιρεία η το κατάστημα σας τοποθετώντας το λογότυπο σας στα
μετάλλια που απονέμονται στους νικητές κατά την διάρκεια των βραβεύσεων.
Το κόστος είναι 150 ευρώ.

3.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
Μπορείτε να προβάλετε την εταιρία ή το κατάστημα σας σε μια ολοσέλιδη έγχρωμη διαφήμιση Α5
στο περιοδικό που θα διανεμηθεί κατά τον χρόνο διεξαγωγής της 33ης Έκθεση και διαγωνισμού
Πουλιών όπως φαίνεται πιο κάτω.
Εσωτερικό μπροστά φύλλο 150 ευρώ.
Εξωτερικό πίσω φύλλο 100 ευρώ.
Εσωτερικό πίσω φύλλο 100 ευρώ.
Εσωτερική διαφήμιση 50 ευρώ.
Όλες οι διαφημίσεις θα πρέπει να παραδοθούν από τους ενδιαφερόμενους σε ηλεκτρονική μορφή
και σε υψηλή ποιότητα (high resolution or vector) μέχρι τις 28 Οκτωβρίου 2017.

4.

BANNER
Μπορείτε να προβάλετε την εταιρία ή το κατάστημα σας σε διαφημιστικό Banner διαστάσεων
μέχρι 2 τετραγωνικών μέτρων, στην αίθουσα και κατά τον χρόνο της έκθεσης σε μέρος που θα
οριστεί από τους διαχειριστές.
Το κόστος είναι 100 ευρώ.
Το διαφημιστικό Banner πρέπει να παραδοθεί από τον ενδιαφερόμενο μέχρι τις 14 Νοεμβρίου
2017.
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Παρακαλούμε όσοι ενδιαφέρονται να διαφημιστούν κατά την 33η Έκθεση να συμπληρώσουν και να
αποστείλουν το Έντυπο χορηγών Αρ.007 στο FAX του συνδέσμου 22 258714.
Όλες οι αιτήσεις θα εξεταστούν από τον Σύνδεσμο και αφού εγκριθούν, ο Σύνδεσμος θα επικοινωνήσει
τηλεφωνικώς με τους ενδιαφερόμενους για τις λεπτομέρειες παραχώρησης των διαφημίσεων και τον
τρόπο πληρωμή τους.
Εθελοντές
Ο σύνδεσμος ζητά πρόσωπα σε εθελοντική βάση για την διεξαγωγή της 33ης Έκθεσης που θα
πραγματοποιήσει ο σύνδεσμος μας.
Τα πρόσωπα αυτά θα βραβευτούν κατά την λήξη της 33ης Έκθεσης για την προσφορά τους. Επίσης
προσφερθεί δωρεάν δείπνο σε εστιατόριο στην Λεμεσό το Σάββατο 18 Νοεμβρίου 2017.
Παρακαλούμε όσοι ενδιαφέρονται να βοηθήσουν εθελοντικά τον σύνδεσμο να συμπληρώσουν και να
αποστείλουν το Έντυπο Εθελοντικής Προσφοράς Αρ.008 στο FAX του συνδέσμου 22 258714.
Για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις ή και εισηγήσεις παρακαλώ επικοινωνήστε στο τηλέφωνο του συνδέσμου
στο 99722788.
Μπορείτε να βρείτε όλα τα πιο πάνω έντυπα στην ιστοσελίδα του συνδέσμου μας.
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Σας ευχαριστούμε όλους για την στήριξη σας και ευελπιστούμε σε ακόμα μια επιτυχημένη διοργάνωση!!!

Με εκτίμηση,
Γιώργος Μικελλίδης
Πρόεδρος
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