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3. Μζλοσ Δικτφου Επιςτημονικοφ Πάρκου Πατρϊν 
 

Σο ΕΠΠ παρζχει τθν δυνατότθτα ςε εταιρίεσ & φορείσ οι οποίεσ δεν ςτεγάηονται ςτουσ χϊρουσ του να 

γίνουν μζλθ του δυναμικοφ δικτφου του ΕΠΠ καταβάλλοντασ μια ετιςια ςυνδρομι. Με τον τρόπο αυτό 

μποροφν να χρθςιμοποιοφν το ςιμα του ΕΠΠ και να διαφθμίηονται ωσ μζλθ του.  

Σο ΕΠΠ προςφζρει ςτα μζλθ του δικτφου του: 

• Ζκπτωςθ 15% για χριςθ αικουςϊν (10 ι 20 ατόμων) για ςυναντιςεισ με πλιρθ 

οπτικοακουςτικό εξοπλιςμό, ζωσ 4 χριςεισ το μινα, κατόπιν προγραμματιςμοφ κράτθςθσ με τθν 

γραμματεία του ΕΠΠ 

• Ζκπτωςθ 15% για χριςθ αίκουςασ (100 ατόμων) για εκδθλϊςεισ με πλιρθ οπτικοακουςτικό 

εξοπλιςμό, ζωσ 2  χριςεισ το μινα, κατόπιν προγραμματιςμοφ κράτθςθσ με τθν γραμματεία του 

ΕΠΠ 

• Ζκπτωςθ 15% για χριςθ επιςιτιςτικοφ χϊρου, ζωσ 2  χριςεισ το μινα, κατόπιν 

προγραμματιςμοφ κράτθςθσ με τθν γραμματεία του ΕΠΠ 

• υμμετοχι ςε ζνα επιςτθμονικό και τεχνολογικό οικοςφςτθμα υψθλοφ κφρουσ  

• Ενθμζρωςθ για προκθρφξεισ, εκδθλϊςεισ & χρθματοδοτικζσ ευκαιρίεσ 

• Δικτφωςθ με αναγνωριςμζνουσ φορείσ επιχειρθματικότθτασ και καινοτομίασ, εςωτερικοφ & 

εξωτερικοφ  

• Δυνατότθτα ςυμμετοχισ ςε εξειδικευμζνα ςεμινάρια και workshops 

• υνεργαςία με ζνα ευρφ δίκτυο ςυνεργατϊν (ΟΒΙ, OGP, επενδυτζσ, κλπ) 

• Δικτφωςθ & ανταλλαγι γνϊςεων και εμπειριϊν με τισ φιλοξενοφμενεσ επιχειριςεισ 

• υμμετοχι με τθν αποςτολι του ΕΠΠ ςε εκκζςεισ και εκδθλϊςεισ ςτο εςωτερικό & εξωτερικό 

ςφμφωνα με τουσ όρουσ που απολαμβάνουν οι φιλοξενοφμενεσ επιχειριςεισ 

• Ειδικά προνόμια ςτισ εκδθλϊςεισ που διοργανϊνει το ΕΠΠ 

• υμμετοχι με παρουςίαςθ τθσ εταιρίασ ςτισ αποςτολζσ πρεςβειϊν που επιςκζπτονται το ΕΠΠ 

• Παρουςία του προφίλ τθσ εταιρίασ ςτθν ιςτοςελίδα του ΕΠΠ 

• Προβολι των δράςεων τθσ εταιρίασ ςτα κοινωνικά δίκτυα του ΕΠΠ 

• Δυνατότθτα ςυμμετοχισ για όλα τα ςτελζχθ του ςε ςεμιναριακι εκπαίδευςθ που διοργανϊνει 

το ΕΠΠ αποκλειςτικά για μζλθ & φιλοξενοφμενεσ επιχειριςεισ 

 
Σιμολογιακι Πολιτικι 

Κόςτοσ:  €50/ζτοσ 

*τισ τιμζσ δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%. 
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