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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του ΑΠΘ μετά 
την οργανωτική επιτυχία του 1ου και 2ου Διεθνούς 
Συνεδρίου Αθλητικών Επιστημών που απέσπασαν τα πλέον 
ευμενή σχόλια όλων των συνέδρων και των ΜΜΕ για το 
ιδιαίτερα υψηλό οργανωτικό και επιστημονικό του 
επίπεδο, διοργανώνει το:

3ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο Αθλητικών Επιστημών 
"Φυσική Αγωγή & Αθλητισμός"



ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 
• Το συνέδριο θα 

πραγματοποιηθεί στη 
Θεσσαλονίκη στις 1-3 
Μαρτίου στο Κέντρο Διάδοσης 
Ερευνητικών Αποτελεσμάτων 
(ΚΕ.Δ.Ε.Α) του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης, (κόκκινο κτίριο 
– κάτω από Πανεπιστημιακό 
Γυμναστήριο)



ΣΕΦΑΑ / ΑΠΘ

• Η Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ανήκει στο 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο που είναι το μεγαλύτερο 
πανεπιστήμιο των Βαλκανίων με περισσότερους από 70.000 
φοιτητές και 2.000 μέλη ΔΕΠ. 

• Η σχολή περιλαμβάνει δύο Τμήματα Επιστήμης Φυσικής 
Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) το ένα με έδρα τη 
Θεσσαλονίκη και το άλλο με έδρα τις Σέρρες. 



1ο και 2ο Διεθνές Συνέδριο Αθλητικών Επιστημών 

Συμμετείχαν: 

• Πάνω από 850 σύνεδροι, διακεκριμένοι ξένοι και Έλληνες εισηγητές 

• 11 αθλητικές επιστημονικές εταιρίες 

• Διοργανώθηκαν πάνω από 15 συμπόσια, forum, σεμινάρια, και πάνω 
από 10 στρογγυλές τράπεζες 

• Πραγματοποιήθηκαν πάνω από 100 διαλέξεις, εισηγήσεις και 
επιστημονικές ανακοινώσεις

• Η προσέλευση του κοινού στο 3ο Διεθνές Συνέδριο Αθλητικών 
Επιστημών υπολογίζεται ότι στις τρείς ημέρες διεξαγωγής του θα 
ξεπεράσει τους 1.000 σύνεδρους





ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

• Επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, 
αθλητές, στελέχη ερευνητές και φοιτητές 
και όλες οι επιστημονικές ενώσεις όπως:

• Ελληνικό Κολλέγιο Αθλητιατρικής 

• Ελληνική Εταιρία Εμβιομηχανικής 

• Ελληνική Εταιρία Βιοχημείας και 
Φυσιολογίας της Άσκησης 

• Ελληνική Ακαδημία Φυσικής Αγωγής

• Ελληνική Εταιρία Προπονητικής

• Ελληνική Εταιρία Αθλητικής Ιστορίας και 
Φιλοσοφίας

• Ελληνική Επιστημονική Εταιρία Διοίκησης 
Αθλητισμού και Αναψυχής

• Ελληνική Εταιρία Θεραπευτικής 
Γυμναστικής & Ειδικής Φυσικής Αγωγής 

• Ψυχολογική Εταιρία Βορείου Ελλάδος



ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

• Όπως και στα 2 προηγούμενα 
συνέδρια ένας μεγάλος αριθμός 
από τοπικά και εθνικά Μέσα 
Μαζικής Επικοινωνίας (ΜΜΕ), 
αθλητικά και μη, θα αναλάβουν την 
προβολή και την κάλυψη του 
συνεδρίου μας, ως χορηγοί 
επικοινωνίας, προβάλλοντας 
έμμεσα και τους χορηγούς μας



ΧΟΡΗΓΟΙ ΤΟΥ 3ου

ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Προσκαλούμε: 

• «ΜΕΓΑΛΟ ΧΟΡΗΓΟ»

• «ΧΟΡΗΓΟΥΣ»

• «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ»



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
• Η συμμετοχή στο συνέδριό αυτό σας δίνει την ευκαιρία για μια στοχευμένη 

προβολή στο εξειδικευμένο κοινό των σπορ και του ΑΠΘ.

• Σας προσκαλούμε να γίνετε συνεργάτης με έναν από τους παρακάτω 
τρόπους: α) ως «ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ», β) ως «ΧΟΡΗΓΟΣ» ή γ) ως 
«ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ» του συνεδρίου μας ώστε να καλύψουμε μέρος των 
ενδεικτικών εξόδων που αναφέρονται παρακάτω:

ΘΕΜΑ

Catering (Τελετής έναρξης) - Coffee Breaks (4)
Εκτυπωτικά– Γραφιστικά (Αφίσα, προσκλήσεις, καρτελάκια, διπλώματα, 
φάκελοι, επιστολόχαρτα, αναλώσιμα, πλακέτες)
Δαπάνες φιλοξενίας και μετάβασης προσκεκλημένων ομιλητών
Τσάντα Συνεδρίου + Ντοσιέ Επισήμων 
Άλλες δαπάνες χώρου (οπτικοακουστικός εξοπλισμός, στολισμός κλπ)



ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΧΟΡΗΓΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ «ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ» «ΧΟΡΗΓΟΣ» «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ»

Αναφορά ως «Μέγας Χορηγός» και προνομιακή θέση προβολής 
σε όλα τα σημεία προβολής

√

Εκθεσιακό περίπτερο στο χώρο φουαγιέ έξω από τις αίθουσες του 
συνεδρίου (διαστάσεων 3μ. Χ 2μ.) 

√ √

Stand (2μ Χ 1μ) στον προαύλιο χώρο του συνεδρίου. 2 1 1

Banner (2μ Χ 1μ) για την προβολή του λογότυπου της εταιρείας 
μέσα στις αίθουσες του συνεδριακού κέντρου 

2 1 1

Ένθεση διαφημιστικού υλικού στην τσάντα των συνέδρων √ √ √

Προβολή του λογότυπου στην κεντρική αφίσα του συνεδρίου √ √ √

Προβολή του λογότυπου στην ιστοσελίδα του συνεδρίου √ √ √

Προβολή του λογότυπου στο πρόγραμμα του συνεδρίου √ √ √

Δωρεάν προσκλήσεις για την τελετή έναρξης 5 2 1

Δωρεάν εγγραφές παρακολούθησης 5 2 1

Ευχαριστήρια αναφορά του διοργανωτή σε δελτίο τύπου √ √ √



Χώρος τοποθέτησης εκθεσιακών περιπτέρων στο χώρο φουαγιέ 
έξω από τις αίθουσες του συνεδρίου



Χώρος τοποθέτησης 
εκθεσιακών περιπτέρων 
στο χώρο φουαγιέ έξω 
από τις αίθουσες του 
συνεδρίου (διαστάσεων 
2μ. Χ3μ.)* 

*Υπάρχουν δυνατότητες 
προσαρμογής του 
διαθέσιμου χώρου

1Β

2Β

3Β

4Β

5Β6Β7Β8Β

9Β

10Β



Χώρος τοποθέτησης εκθεσιακών περιπτέρων στο χώρο φουαγιέ 
έξω από τις αίθουσες του συνεδρίου (διαστάσεων 3μ. Χ2μ.) 



Χώρος τοποθέτησης 
εκθεσιακών περιπτέρων 
στην είσοδο του κτηρίου 
(διαστάσεων 3μ. Χ 2μ.)*

*Υπάρχουν δυνατότητες 
προσαρμογής του 
διαθέσιμου χώρου

1Α

2Α

3Α

4Α

5Α 6Α

7Α

8Α



Stand (2μ Χ 1μ) με banner στον προαύλιο 
χώρο του συνεδρίου



Πληροφορίες:

Γραμματεία ΣΕΦΑΑ: 2310-991871
e-mail: info@pess.auth.gr

icss2019.web.auth.gr
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