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fmw
financial media way

ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Η εταιρεία Επικοινωνίας, Δημοσιότητας, Εκδόσεων, Διαφημίσεων και Συνεδρίων FMW Financial Media 
Way, με την εμπειρία 22 και πλέον χρόνων στην οργάνωση μεγάλων συνεδρίων, σας ενημερώνει για τη 
διοργάνωση του 1ου Ναυτιλιακού Συμποσίου που θα γίνει την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022 και ώρα 19:00 
– 23:00 στους κήπους του ξενοδοχείου Hilton (πρώην Hilton Park) στη Λευκωσία.

Πρόκειται για μια μοναδική διοργάνωση για τα δεδομένα της Κύπρου, η οποία συνδυάζει το συνεδριακό 
μέρος, τη βράβευση των πρωτοπόρων της κυπριακής ναυτιλίας και το επίσημο δείπνο.

Στόχος της νέας αυτής διοργάνωσης, που η FMW σχεδιάζει να την καταστήσει ετήσιο θεσμό, είναι:
• Η διάδοση της ιστορίας της κυπριακής ναυτιλίας 
• Η προώθηση της Κυπριακής Ναυτιλίας
• Η ανάδειξη της συμβολής της ναυτιλίας στην ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας
• Η ανάδειξη των πλεονεκτημάτων της Κύπρου στον τομέα της ναυτιλίας
• Η ανάδειξη των ναυτιλιακών εταιρειών της Κύπρου 

Στο Συμπόσιο θα προσκληθούν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, η Πρόεδρος της Βουλής, οι Υπουργοί, οι 
Αρχηγοί Κομμάτων, ξένοι Πρεσβευτές, Προέδροι Επιχειρηματικών Οργανώσεων, παράγοντες της ναυτι-
λίας και πλοιοκτήτες. 

Το Συμπόσιο είναι υπό την αιγίδα του Υφυπουργείου Ναυτιλίας και του ΚΕΒΕ.

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ
ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
18:30 – 19:00 Προσέλευση
19:00   Έναρξη εκδήλωσης
19:00 – 19:15  Καλωσόρισμα από τους οργανωτές
19:15 – 19:30  Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο ΚΕΒΕ κ. Χριστόδουλο Ε. Αγκαστινιώτη
19:30 – 19:45 Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκο Αναστασιάδη 

ΣΥΜΠΟΣΙΟ 
19:45 – 20:00  Ομιλία από Υφυπουργό Ναυτιλίας κ. Βασίλη Δημητριάδη 
20:00 – 20:15  Ομιλία από Ένωση Πλοιοκτητών Κύπρου
20:15 – 20:30  Ομιλία από Ναυτιλιακό Επιμελητήριο Kύπρου
20:30 – 21:00  Ομιλία από Χορηγούς

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ
21:00   Βραβεύσεις

ΔΕΙΠΝΟ 
21:15 – 23:00  Επίσημο Δείπνο 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
Οι ενδιαφερόμενοι, είτε μεμονωμένα άτομα, είτε επιχειρήσεις για συμμετοχή σ’ 
αυτή τη μοναδική βραδιά για την Κυπριακή Ναυτιλία, θα πρέπει να δηλώσουν 
τη συμμετοχή τους ως εξής: 
• Για ατομικές συμμετοχές το κόστος ανέρχεται σε €150 + ΦΠΑ το άτομο
• Για συμμετοχές εταιρειών με 8 άτομα στο ίδιο τραπέζι το κόστος συνολικά 

ανέρχεται σε €1000 + ΦΠΑ

Σημειώνεται ότι απαιτείται επίσημη ενδυμασία.

ΧΟΡΗΓΙΕΣ

ΧΟΡΗΓΟΙ 
Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τα Χορη-
γικά πακέτα, τα οποία είναι τα εξής: 
• Χορηγός «Ωκεανίς»  €10.000 + ΦΠΑ
• Χορηγός «Μεσόγειος» €8.000 + ΦΠΑ
• Χορηγός «Τριήρης» €6.000 + ΦΠΑ
• Χορηγός «Ποσειδώνιου» Δείπνου €10.000 + ΦΠΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ
Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να αξιοποιήσουν τα Υποστηρικτικά 
πακέτα, τα οποία είναι τα εξής: 
• Υποστηρικτές €4.000 + ΦΠΑ 



ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΟΥΣ

ΧΟΡΗΓΟΣ ΩΚΕΑΝΙΣ 
(1 Χορηγός) €10.000+Φ.Π.Α
• Δυνατότητα ομιλίας στο Συμπόσιο 
• Αναγραφή του ονόματος και του λογοτύπου του Χορη-

γού «Ωκεανίς» στο σκηνικό του Συμποσίου. 
• Αναγραφή του ονόματος, του λογοτύπου και το είδος 

της χορηγίας σ’ όλη την έντυπη αλληλογραφία, ενη-
μερωτικό – διαφημιστικό υλικό (προσκλήσεις, folder, 
δελτία τύπου, ανακοινώσεις, διαφημίσεις, κλπ.).

• Δωρεάν εταιρική προβολή με τηλεοπτικό διαφημιστι-
κό σποτ (μέχρι 30’’) κατά την έναρξη του Συμποσίου.

• Αναφορά στο όνομα και στο λογότυπο του Χορηγού 
«Ωκεανίς» από τους Οργανωτές την ώρα του Συμποσί-
ου.

• Ανάρτηση 2 μικρών banners στο χώρο του Συμποσί-
ου.

• Τοποθέτηση του ονόματος και του λογοτύπου του 
Χορηγού «Ωκεανίς» στις τσάντες που θα εκτυπωθούν 
ειδικά για το Συμπόσιο. 

• Τοποθέτηση προωθητικού υλικού του Χορηγού στο 
folder που θα βρίσκεται στις τσάντες που θα δοθούν 
στους συμμετέχοντες. 

• Ανάρτηση banner (728x90 ή 300x250 pixels) και συ-
νέντευξη από στέλεχος του χορηγού στην ιστοσελίδα 
nomisma.com.cy

• Αναφορά στο όνομα του χορηγού «Ωκεανίς» στην κα-
μπάνια στα ΜΜΕ και στα social media.

• Προβολή χορηγού στην email καμπάνια από τη βάση 
δεδομένων της FMW.

• Έκδοση και δημοσίευση δελτίου τύπου πριν και μετά 
την εκδήλωση με την ένδειξη του ονόματος του χορη-
γού «Ωκεανίς».

• Δωρεάν πρόσκληση για 12 άτομα στο Επίσημο Δείπνο. 
• Δυνατότητα για συνάντηση, γνωριμίες και δικτύωση 

με πολλά στελέχη και επιχειρηματίες που θα συμμετέ-
χουν στο Συμπόσιο (δημόσιος και ιδιωτικός τομέας).

ΧΟΡΗΓΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 
(1 Χορηγός) €8.000+Φ.Π.Α
• Δυνατότητα ομιλίας στο Συμπόσιο 
• Αναγραφή του ονόματος και του λογοτύπου του Χορη-

γού «Μεσόγειος» στο σκηνικό του Συμποσίου.
• Αναγραφή του ονόματος, του λογοτύπου και το είδος 

της χορηγίας σ’ όλη την έντυπη αλληλογραφία, ενη-
μερωτικό – διαφημιστικό υλικό (προσκλήσεις, folder, 
δελτία τύπου, ανακοινώσεις, διαφημίσεις, κλπ.).

• Αναφορά στο όνομα και στο λογότυπο του Χορηγού 
«Μεσόγειος» από τους Οργανωτές την ώρα του Συ-
μποσίου.

• Τοποθέτηση του ονόματος και του λογοτύπου του Χο-
ρηγού «Μεσόγειος» στις τσάντες που θα εκτυπωθούν 
ειδικά για το Συμπόσιο. 

• Τοποθέτηση προωθητικού υλικού στο folder που θα 
βρίσκεται στις τσάντες που θα δοθούν στους συμμε-
τέχοντες.

• Αναφορά ως Χορηγού Μεσόγειος στην καμπάνια στα 
ΜΜΕ και στα social media.

• Προβολή χορηγού στην email καμπάνια από τη βάση 
δεδομένων της FMW.

• Έκδοση και δημοσίευση δελτίου τύπου πριν και μετά 
την εκδήλωση με την ένδειξη του ονόματος του χορη-
γού «Μεσόγειος».

• Δωρεάν πρόσκληση για 10 άτομα στο Επίσημο Δείπνο. 
• Δυνατότητα για συνάντηση, γνωριμίες και δικτύωση 

με πολλά στελέχη και επιχειρηματίες που θα συμμετέ-
χουν στο Συμπόσιο (δημόσιος και ιδιωτικός τομέας).

ΧΟΡΗΓΟΣ ΤΡΙΗΡΗΣ 
(1 Χορηγός) €6.000+Φ.Π.Α
• Δυνατότητα ομιλίας στο Συμπόσιο 
• Αναγραφή του ονόματος και του λογοτύπου του Χορη-

γού «Τριήρης» στο σκηνικό του Συμποσίου.
• Αναγραφή του ονόματος, του λογοτύπου και το είδος 

της χορηγίας σ’ όλη την έντυπη αλληλογραφία, ενη-
μερωτικό – διαφημιστικό υλικό (προσκλήσεις, folder, 
δελτία τύπου, ανακοινώσεις, διαφημίσεις, κλπ.).

• Τοποθέτηση του ονόματος και του λογοτύπου του 
Χορηγού «Τριήρης» στις τσάντες που θα εκτυπωθούν 
ειδικά για το Συμπόσιο. 

• Τοποθέτηση προωθητικού υλικού στο folder που θα 
βρίσκεται στις τσάντες που θα δοθούν στους συμμε-
τέχοντες στο Συμπόσιο.

• Προβολή χορηγού στην email καμπάνια από τη βάση 
δεδομένων της FMW.

• Αναφορά στο όνομα του χορηγού «Τριήρης» στα ΜΜΕ 
και στα social media.

• Δημοσίευση δελτίου Τύπου πριν και μετά την εκδήλω-
ση με την ένδειξη της χορηγίας.

• Έκδοση και δημοσίευση δελτίου τύπου πριν και μετά 
την εκδήλωση με την ένδειξη του ονόματος του χορη-
γού «Τριήρης».

• Δωρεάν πρόσκληση για 8 άτομα στο Επίσημο Δείπνο. 
• Δυνατότητα για συνάντηση, γνωριμίες και δικτύωση 

με πολλά στελέχη και επιχειρηματίες που θα συμμετέ-
χουν στο Συμπόσιο (δημόσιος και ιδιωτικός τομέας).

ΧΟΡΗΓΟΣ «ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΟΥ» ΔΕΙΠΝΟΥ
(1 Χορηγός) €10.000+Φ.Π.Α
• Δυνατότητα ομιλίας στο Συμπόσιο 
• Τοποθέτηση σε κάθε τραπέζι καλαίσθητης σήμανσης 

με το όνομα, το λογότυπο και την ένδειξη της χορηγί-
ας.

• Αναγραφή του ονόματος και του λογοτύπου του Χορη-
γού στο σκηνικό του Συμποσίου. 

• Αναγραφή του ονόματος, του λογοτύπου και το είδος 
της χορηγίας σ’ όλη την έντυπη αλληλογραφία, ενημε-
ρωτικό – διαφημιστικό υλικό (προσκλήσεις, folder, δελ-
τία τύπου, ανακοινώσεις, διαφημίσεις, κλπ.).

• Δωρεάν εταιρική προβολή με τηλεοπτικό διαφημιστι-
κό σποτ (μέχρι 30’’) κατά την έναρξη του Συμποσίου.

• Αναφορά στο όνομα και στο λογότυπο του Χορηγού 
από τους Οργανωτές την ώρα του Συμποσίου.

• Ανάρτηση 2 μικρών banners στο χώρο του Συμποσίου.
• Τοποθέτηση του ονόματος και του λογοτύπου του Χο-

ρηγού στις τσάντες που θα εκτυπωθούν ειδικά για το 
Συμπόσιο. 



• Τοποθέτηση προωθητικού υλικού του Χορηγού στο 
folder που θα βρίσκεται στις τσάντες που θα δοθούν 
στους συμμετέχοντες. 

• Ανάρτηση banner (728x90 ή 300x250 pixels) και συ-
νέντευξη από στέλεχος του χορηγού στην ιστοσελίδα 
nomisma.com.cy

• Αναφορά στο όνομα του χορηγού στην καμπάνια στα 
ΜΜΕ και στα social media.

• Προβολή χορηγού στην email καμπάνια από τη βάση 
δεδομένων της FMW.

• Έκδοση και δημοσίευση δελτίου τύπου πριν και μετά 
την εκδήλωση με την ένδειξη του ονόματος του χορη-
γού.

• Δυνατότητα για συνάντηση, γνωριμίες και δικτύωση 
με πολλά στελέχη και επιχειρηματίες που θα συμμετέ-
χουν στο Συμπόσιο (δημόσιος και ιδιωτικός τομέας).

• Δωρεάν πρόσκληση για δύο τραπέζια (24 άτομα) στο 
Επίσημο Δείπνο. 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ 
(Όσες επιχειρήσεις επιθυμούν) €4.000+Φ.Π.Α
• Αναγραφή των ονομάτων και των λογοτύπων των 

Υποστηρικτών στο σκηνικό του Συμποσίου.
• Αναγραφή του ονόματος και του λογοτύπου των Υπο-

στηρικτών σ’ όλη την έντυπη αλληλογραφία, ενημερω-
τικό – διαφημιστικό υλικό (προσκλήσεις, folder, δελτία 
τύπου, ανακοινώσεις, διαφημίσεις, κλπ.).

• Προβολή Υποστηρικτών στην email καμπάνια από τη 
βάση δεδομένων της FMW.

• Δημοσίευση δελτίου Τύπου πριν και μετά την εκδήλω-
ση με την ένδειξη των ονομάτων των Υποστηρικτών 
του Συμποσίου. 

• Έκδοση και δημοσίευση δελτίου τύπου πριν και μετά 
την εκδήλωση με την ένδειξη των ονομάτων των Υπο-
στηρικτών του Συμποσίου.

• Δωρεάν πρόσκληση για 6 άτομα στο Επίσημο Δείπνο. 
• Δυνατότητα για συνάντηση, γνωριμίες και δικτύωση 

με πολλά στελέχη και επιχειρηματίες που θα συμμε-
τέχουν στο Συμποσίου (δημόσιους και ιδιωτικούς το-
μείς).

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1ο Ναυτιλιακό Συμπόσιο
Επιθυμώ να συμμετάσχω στο 1ο Ναυτιλιακό Συμπόσιο με τους εξής τρόπους:

ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΧΕΡΗΣΗΣ: ...................................................................................................................................................................

ΑΡΙΘΜΟΣ Φ.Π.Α.: ..........................................................................................................................................................................

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ....................................................................................................................................................................................

ΤΗΛ.: ...........................................................................................  FAX: ...........................................................................................

EMAIL: .............................................................................................................................................................................................

ΟΝΟΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ: ...................................................................................................................................................................

H αίτηση συμμετοχής να αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@fmw.com.cy 
ή στο φαξ 22342006 μέχρι τις 7 Ιουνίου 2022. 

Για περισσότερες πληροφορίες τηλ.: 22342005

ΧΟΡΗΓΙΕΣ 

• Χορηγός Ωκεανίς  €10.000 +ΦΠΑ

• Χορηγός Μεσόγειος €8.000 +ΦΠΑ

• Χορηγός Τριήρης €6.000 +ΦΠΑ

• Χορηγός «Ποσειδώνιου» Δείπνου €10.000 +ΦΠΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ 

• Υποστηρικτές €4.000 +ΦΠΑ
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