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Προδιαγραφές για τα Stands 

• Το stand αποτελείται από: 

o έναν πάγκο λευκό, διαστάσεων 2.00m μήκος Χ 0.60m πλάτος και 

1.10m ύψος 

o 2 σκαμπό και 

o μία οθόνη 43’’ σε βάση 

• Στο εμπρός μέρος του πάγκου υπάρχει το Virtual Identity του event, το 

όνομα της χώρας ή του οργανισμό & η σημαία της χώρας ή το λογότυπο 

του οργανισμού. 

• Θα υπάρχει πολύμπριζο τουλάχιστον 3 θέσεων, εκ των οποίων η μία θέση 

θα έχει καταληφθεί από την παροχή της Οθόνης (Smart TV). 

• Η οθόνη θα έχει εισόδους USB και HDMI ώστε να μπορεί να φιλοξενήσει 

περιεχόμενο που θα επιλέξετε. 

Παρακαλούμε να είναι χωρίς ήχο, αφού τα stands θα είναι αρκετά κοντά το 

ένα με το άλλο. 

• Το ακριβές μοντέλο της Smart TV είναι το 43UP75 LG & μπορείτε να δείτε 

τα τεχνικά χαρακτηριστικά της εδώ: https://www.lg.com/uk/tvs/lg-

43up75006lf   

• Τα stands θα είναι έτοιμα ώστε να ξεκινήσετε την εγκατάσταση στις 

8/5/2022 στις 10:30πμ. 

H είσοδος στους επισκέπτες θα επιτραπεί στις 12:00 το μεσημέρι. 

• Το event θα τελειώσει στις 20:00 και αμέσως μετά θα μπορείτε μέχρι και τις 

21:00 να αποχωρήσετε με ό,τι υλικό έχετε φέρει. 

• Η μεταφορά προωθητικού υλικού που ενδεχομένως χρειάζεστε, γίνεται από 

την πίσω είσοδο του Ζαππείου Μεγάρου, κατά τις παραπάνω ώρες την 

Κυριακή 8/5, με παραλαβή από εκπρόσωπο της Πρεσβείας ή του 

Οργανισμού σας.

https://www.lg.com/uk/tvs/lg-
https://www.lg.com/uk/tvs/lg-
https://www.lg.com/uk/tvs/lg-43up75006lf
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3D του stand με παράδειγμα του γραφικού στο εμπρός μέρος: 

 

 

 

Για ερωτήσεις σε σχέση με διαδικαστικά και θέματα προετοιμασίας του stand:  

Sustain events, Ελένη Τάκου, 6977 240 576, takoueleni@gmail.com

 

43" Screen on Stand 

2000 mm 

600 mm 

mailto:takoueleni@gmail.com
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Προδιαγραφές για το Euroroom 

Σχετικά με το τεχνικό μέρος που αφορά όσους πραγματοποιήσουν Παρουσίαση 

στο Euroroom: 

• Οι ομιλητές που θέλουν να προβάλουν κάποια παρουσίαση ή video κατά την 

ομιλία τους, θα πρέπει να φέρουν μαζί τους τα laptop τους, που θα πρέπει 

να έχει έξοδο HDMI για να το συνδέσουμε στο προβολικό σύστημα. Η 

προβολή της παρουσίασης ή video θα γίνει μέσω του δικού τους laptop. 

• Εναλλακτικά, μπορούν να φέρουν την παρουσίαση σε usb stick πριν την 

ομιλία τους για να το περάσουμε στο υπάρχον set-up, αλλά για μεγαλύτερη 

ασφάλεια συμβατότητας του layout προτείνουμε την χρήση δικού τους 

laptop. 

• Αν θέλουν να τα παρουσιάσουν με χρήση clicker, θα πρέπει επίσης να έχουν 

το δικό τους clicker μαζί, που να γνωρίζουν ότι συνδέεται σωστά με το 

laptop. 

• Τα video θα πρέπει να είναι Full HD (1920 X 1080 pixel) με MPG H264. 


