
 

 

 

 
 

 

 

 

Αγαπητοί κύριοι,

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΧΟΡΗΓΙΩΝ 

 

Η αδελφοσύνη απασχόλησε ως έννοια και ως πράξη την ανθρωπότητα από τις απαρχές του 

πολιτισμού. Σε κάθε ιστορική στιγμή την βλέπουμε να επανέρχεται και να διεγείρει τα 
συναισθήματα και τις σκέψεις, τόσο ατομικά, όσο και ομαδικά. 
Η αδελφική σχέση και ο αδελφικός δεσμός, είναι η ολιγότερο επεξεργασμένη δυάδα στον 
τομέα της ψυχανάλυσης, της ψυχοθεραπείας και της συμβουλευτικής και αυτό είναι μια 
πραγματικότητα και αλήθεια. Αυτή η δυναμική διαλεκτική δημιουργεί συνθήκες και γεγονότα 
εξαιρετικής παρουσίας και εμβέλειας μέσα στην οικογενειακή δομή και στην κοινότητα. 
Η ανάγκη των ανθρώπων είναι να έχουν έναν αδελφό, μία αδελφή. Ακόμα και εκεί που δεν 
υπάρχει. 
Η Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής, ως ο αποκλειστικός επιστημονικός φορέας της 
Συμβουλευτικής Ψυχικής Υγείας στην Ελλάδα, με συνεχή παρουσία και δράση στο χώρο της 
Συμβουλευτικής, έρχεται να καλύψει, μέσα από ομιλίες και εργαστήρια, το υπάρχον κενό και 
σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στην ετήσια, 26η Διημερίδα για το 2022 που διοργανώνει 

ψηφιακά, στις 19 και 20 Φεβρουαρίου, με θέμα: 
 

Ο ΑΔΕΛΦΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ 
 

Κάθε διημερίδα της Ε.Ε.Σ., αποτελεί ένα ξεχωριστό πολιτιστικό γεγονός που συμπυκνώνει 
συναισθήματα και σκέψεις δημιουργώντας μια ανακεφαλαίωση και μια εισήγηση με 
προοπτική, του θέματος που, κάθε φορά, προτείνεται. 
Αυτή η Διημερίδα, μέσω των Εισηγήσεων και των Εργαστηρίων που θα πραγματοποιηθούν, 
έρχεται να αναδείξει τον αδελφικό δεσμό ως ισχυρότατο πεδίο δράσης, να τον τοποθετήσει 
στην ουσιαστική του θέση, ως ένα κομβικό σημείο, εντός του ψυχικού χώρου ενός εκάστου 
υποκειμένου και ως μία από τις κυρίαρχες δομές του συλλογικού σώματος της ανθρώπινης 
φυλής. 
Την πρώτη ψηφιακή Διημερίδα της, διοργανώνει η ΕΕΣ σε συνεργασία με την ERA Ltd. Πολύ 
σύντομα θα λάβετε όλες τις λεπτομέρειες που αφορούν στη διεξαγωγή της Διημερίδας, τις 

χορηγίες, τις εισηγήσεις και τα εργαστήρια. 

 

Για την Επιστημονική Επιτροπή της Διημερίδας 
Ιουλία Κούρτη 

Συντονίστρια Επιστημονικής Επιτροπής 

 

Για την Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής 
   Εύα Μεταλίδη                 Ανθή Δήμητσα 

         Πρόεδρος                  Γενική Γραμματέας 

 



 

 

 

 

 

EKΘΕΣΗ – ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ | 1.500 € 

 
 Virtual περίπτερο με λογότυπο και βιογραφικό εταιρείας μέχρι 300 λέξεις.

 Video call και διάθεση 2 κωδικών εγγραφής για τη χορηγό εταιρεία.

 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ VIDEO| 500 € 
 Προβολή διαφημιστικού βίντεο (διάρκειας έως 30 sec)

κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων των συνεδριών του επιστημονικού προγράμματος. 

 
 

WEBSITE ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ| ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ 500 € 

                                      ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ   600 € 
 Λογότυπο ή ηλεκτρονικό banner του χορηγού στο website του Συνεδρίου.

 
NEWSLETTERS E MAILS| ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ 500 € 

                                      ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ   600 € 
 Λογότυπο (max. 2 εταιρείες) στα ενημερωτικά newsletters που αποστέλλονται τακτικά.

 
ΚΕΝΤΡΙΚΟ BANNER ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ | 1.200 € 
 Διαφημιστική προβολή λογοτύπου χορηγού Εταιρείας/προϊόντος στο κεντρικό banner της πλατφόρμας 

που θα εναλλάσσεται.

 

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
Το πρόγραμμα θα είναι σε ψηφιακή μορφή. 

 
Οπισθόφυλλο (απλή μνεία) | € 300  

Εσωτερικά Εξώφυλλα | € 500  

Εσωτερική καταχώρηση       | € 300 


