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Μετά την περσινή, μεγάλη επιτυχία του πρώτου Proper-
ty Conference η εταιρεία fmw financial media way, μαζί 
με τη μηνιαία εφημερίδα “ΑΚΙΝΗΤΑ” και υπό την αιγίδα 
του ΚΕΒΕ, διοργανώνουν το 2ο Property Conference, την 
Τρίτη 23 Ιουνίου 2020, στο  ξενοδοχείο The Landmark, 
στη Λευκωσία.

ΣΤΟΧΟΙ

Κεντρικοί στόχοι του Property Conference 2020 είναι:

-  Η περαιτέρω ανάδειξη του τομέα των ακινήτων 
- Η παρουσίαση από ειδικούς των τάσεων και των 

προοπτικών της αγοράς ακινήτων.
-  Η παρουσίαση των φορολογικών δεδομένων για τα 

ακίνητα.
-  Η πληρέστερη ενημέρωση του κοινού για το Σχέδιο 

Εστία, για τους πλειστηριασμούς ακινήτων, για τις 
αναδιαρθρώσεις δανείων και γενικά για όλο το 
πλαίσιο που αφορά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια.

- Η παρουσίαση των νέων στεγαστικών σχεδίων των 
τραπεζών και άλλων χρηματοδοτικών οργανισμών.

-  Η παρουσίαση των νέων έργων από τις 
κατασκευαστικές εταιρείες.

-  Η επιβράβευση κατασκευαστικών εταιρειών για έργα 
που αποτελούν σημεία αναφοράς για την Κύπρο. 

ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Στο Property Conference θα μιλήσουν ειδικοί του τομέα 
ακινήτων και θα αναπτύξουν τα θέματα:

•  Τα σημερινά δεδομένα και οι προοπτικές του τομέα 
των ακινήτων

• Φορολογικό καθεστώς ακινήτων
•  Προβληματικά δάνεια για ακίνητα και νέο θεσμικό 

πλαίσιο
•  Ευκαιρίες για αγορά ακινήτων
•  Παρουσιάσεις νέων έργων από Κατασκευαστικές 

Εταιρείες
•  Το νέο επενδυτικό πλαίσιο για τις πολιτογραφήσεις

ΩΡΑΡΙΟ CONFERENCE

To Property Conference 2020 θα αρχίσει στις 09:00 το 
πρωί και θα ολοκληρωθεί στις 15:00 το απόγευμα, με 
ενδιάμεσα 1 διάλειμμα για coffee breaks και μια διακοπή 
το μεσημέρι για φαγητό.
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ΧΟΡΗΓΙΕΣ

Οι Οργανισμοί και οι Επιχειρήσεις που 
ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν με Χορηγία 
και άλλες υποστηρικτικές ενέργειες μπορούν να 
επιλέξουν τα εξής:

•  Gold Χορηγός  €5.000
•  Silver Χορηγός   €3.000
•  Χορηγοί Ενότητας  €2.000
•  Χορηγός Δεξίωσης  €2.000
• Υποστηρικτές   €1.000
• Παρουσιάσεις Εταιρειών €1.000

* Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ

ΔΗΛΩΣΤΕ ΤΩΡΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ 
ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΣΑΣ



ΠΟΙΑ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Οι Οργανισμοί και οι Επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν με 
Χορηγία ή άλλη Υποστηρικτική ενέργεια θα έχουν τα εξής 
ωφελήματα:

Gold Χορηγός: €5.000
•  Παραχώρηση χώρου για στήσιμο stand στο foyer της 

αίθουσας που θα γίνει το conference, μέσα στο οποίο 
μπορούν να υπάρχουν τηλεόραση, φυλλάδια και 
οποιονδήποτε άλλο ενημερωτικό υλικό για ενημέρωση 
των συνέδρων. 

•  Αναγραφή του ονόματος, του λογοτύπου και του 
είδους της Χορηγίας σ’ όλη την έντυπη αλληλογραφία 
και ενημερωτικό υλικό που αφορά το Conference 
(προσκλήσεις, επιστολές, folder, δελτία τύπου, 
ανακοινώσεις, διαφημίσεις, κλπ).

•  Δικαίωμα ομιλίας στελέχους του Gold Χορηγού στο 
Conference.

•  Ανάρτηση δύο εσωτερικών banners στην αίθουσα του 
Conference.

•  Παροχή 10 δωρεάν προσκλήσεων για παρακολούθηση 
του Conference από αρμόδιους της εταιρείας του Gold 
Χορηγού.

•  Δημοσίευση δωρεάν συνέντευξης αρμοδίου του 
Gold Χορηγού στην εφημερίδα “ΑΚΙΝΗΤΑ” και στην 
ιστοσελίδα www.akinita.com.cy.

•  Δημοσίευση ΔΩΡΕΑΝ banner μεγέθους 300x250pixels 
στην α΄ σελίδα για 5 μήνες στην ιστοσελίδα www.akini-
ta.com.cy.

Silver Χορηγός: €3.000
•  Παραχώρηση χώρου για στήσιμο stand στο foyer της 

αίθουσας που θα γίνει το conference, μέσα στο οποίο 
μπορούν να υπάρχουν τηλεόραση, φυλλάδια και 
οποιονδήποτε άλλο ενημερωτικό υλικό για ενημέρωση 
των συνέδρων. 

•  Αναγραφή του ονόματος, του λογοτύπου και του 
είδους της Χορηγίας σ’ όλη την έντυπη αλληλογραφία 
και ενημερωτικό υλικό που αφορά το Conference 
(προσκλήσεις, επιστολές, folder, δελτία τύπου, 
ανακοινώσεις, διαφημίσεις, κλπ).

•  Δικαίωμα ομιλίας στελέχους του Silver Χορηγού στο 
Conference.

•  Ανάρτηση δύο εσωτερικών banners στην αίθουσα του 
Conference.

•  Παροχή 7 δωρεάν προσκλήσεων για παρακολούθηση 
του Conference από αρμόδιους της εταιρείας του Silver 
Χορηγού.

•  Δημοσίευση ΔΩΡΕΑΝ banner μεγέθους 300x250pixels 
στην α΄ σελίδα για 3 μήνες στην ιστοσελίδα www.akini-
ta.com.cy.

Χορηγοί Ενότητας: €2.000
•  Αναγραφή του ονόματος, του λογοτύπου και του 

είδους της Χορηγίας σ’ όλη την έντυπη αλληλογραφία 
και ενημερωτικό   υλικό που αφορά το Confer-
ence (προσκλήσεις, επιστολές, folder, δελτία τύπου, 
ανακοινώσεις, διαφημίσεις, κλπ).

•  Δικαίωμα ομιλίας στελέχους του Χορηγού στο Confer-
ence για παρουσίαση της εταιρείας.

•  Ανάρτηση δύο εσωτερικών banners στην αίθουσα του 
Conference.

•  Παροχή 5 δωρεάν προσκλήσεων για παρακολούθηση 
του Conference από αρμόδιους της εταιρείας του 
Χορηγού.

•  Δημοσίευση ΔΩΡΕΑΝ banner μεγέθους 300x250pixels 
στην α΄ σελίδα για 2 μήνες στην ιστοσελίδα www.akini-
ta.com.cy

Υποστηρικτές: €1.000  
•  Αναγραφή του ονόματος, του λογοτύπου και του 

είδους της Χορηγίας σ’ όλη την έντυπη αλληλογραφία 
και ενημερωτικό υλικό που αφορά το Conference 
(προσκλήσεις, επιστολές, folder, δελτία τύπου, 
ανακοινώσεις, διαφημίσεις, κλπ).

•  Δικαίωμα ομιλίας στελέχους του Υποστηρικτή στο Con-
ference.

•  Παροχή 3 δωρεάν προσκλήσεων για παρακολούθηση 
του Conference από αρμόδιους των Υποστηρικτών.

•  Δημοσίευση ΔΩΡΕΑΝ banner μεγέθους 300x250pixels 
στην α΄ σελίδα για 1 μήνα στην ιστοσελίδα www.akinita.
com.cy

Χορηγός Δεξίωσης / Γεύματος: €2.000
•  Δικαίωμα ομιλίας στελέχους του Χορηγού στο Confer-

ence για παρουσίαση εταιρείας.
•  Τοποθέτηση placemats στα τραπέζια του γεύματος με 

αναγραφή του ονόματος του χορηγού. 
•  Παροχή 5 δωρεάν προσκλήσεων για παρακολούθηση 

του Conference από αρμόδιους της εταιρείας του 
Χορηγού Δεξίωσης

• Δημοσίευση ΔΩΡΕΑΝ banner μεγέθους 250x300pixels 
στην α΄ σελίδα για 2 μήνες στην ιστοσελίδα www.akinita.
com.cy

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ: €1.000
•  Αναγραφή του ονόματος, του λογοτύπου και του 

είδους της Χορηγίας σ’ όλη την έντυπη αλληλογραφία 
και ενημερωτικό υλικό που αφορά το Conference 
(προσκλήσεις, επιστολές, folder, δελτία τύπου, 
ανακοινώσεις, διαφημίσεις, κλπ).

•  Δικαίωμα ομιλίας στελέχους των εταιρειών στο Confer-
ence για παρουσίαση των δραστηριοτήτων τους.

• Παροχή 3 δωρεάν προσκλήσεων για συμμετοχή στο 
Conference
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Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείτε  στο τηλ. +357 22342005 ή στείλτε email στο info@fmw.com.cy
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ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στο Property Conference 2020 μπορούν να λάβουν μέρος 
με μορφή Χορηγίας, Υποστήριξης ή Παρουσίασης, οι 
επιχειρήσεις των πιο κάτω κλάδων:

-  Κατασκευαστικές – Εργοληπτικές εταιρείες 
-  Εταιρείες Εκτιμήσεων ακινήτων
-  Κτηματομεσιτικά γραφεία
-  Εταιρείες Χρηματοδότησης Ακινήτων
-  Εταιρείες Διαχείρισης Δανείων για Ακίνητα
-  Επαγγελματικοί φορείς και οργανισμοί του τομέα των 

κατασκευών και των ακινήτων
-  Ελεγκτικοί και φορολογικοί οίκοι
-  Ασφαλιστικές εταιρείες που προσφέρουν σχέδια για τον 

τομέα ακινήτων

ΚΟΙΝΟ

Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν, για να 
παρακολουθήσουν το Property Conference 2020, θα πρέπει 
να εγγραφούν ως σύνεδροι καταβάλλοντας το ποσό των 
€100+Φ.Π.Α.
Στην τιμή περιλαμβάνονται το φαγητό με τα ποτά 

(διαλειμμάτων και γεύματος).

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Μετά τη λήξη των εργασιών του Property Confer-
ence 2020 θα γίνουν 2 βραβεύσεις κατασκευαστικών 
εταιρειών που ανέγειραν κτίρια, τα οποία αποτελούν 
σημεία αναφοράς για την Κύπρο.

ΠΡΟΒΟΛΗ CONFERENCE

To Property Conference 2020 θα τύχει μεγάλης προβολής 
από όλα τα ΜΜΕ (τηλεόραση, ραδιόφωνο, εφημερίδες, 
περιoδικά, διαδίκτυο και social media), καθώς και με 
προώθηση του μέσα από newsletters, δελτία τύπου, 
προσκλήσεις, ηλεκτρονικές ενημερώσεις, διαφημίσεις, κλπ.

Το κύριο μέρος της καμπάνιας προβολής θα γίνει μέσα 
από τους Χορηγούς Επικοινωνίας που είναι η εφημερίδα 
“Πολίτης”, η τηλεόραση – ραδιόφωνο του ΑΝΤ1 και η 
ιστοσελίδα www.akinita.com.cy.

Επίσης, στο τεύχος Απριλίου η εφημερίδα “ΑΚΙΝΗΤΑ” 
θα δημοσιεύσει αποσπάσματα από τις ομιλίες των 
συμμετεχόντων, αναλυτικό ρεπορτάζ με πολλές 
φωτογραφίες για την εκδήλωση, καθώς και προβολή των 
Χορηγών και Υποστηρικτών της.


