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Η έκθεση «Greek Travel Show 2018», 
διοργανώνεται από τη ∆ΕΘ - ΗELEXPO, από 4 
έως 6 Mαΐου 2018 στο ∆ιεθνές Εκθεσιακό και 
Συνεδριακό Κέντρο «Helexpo Maroussi».

Η έκθεση προβάλλει µε τον καλύτερο τρόπο το 
εγχώριο τουριστικό προϊόν και όλους τους 
ελληνικούς προορισµούς, σε µια προσπάθεια 
να ενισχύσει τον εσωτερικό τουρισµό και να 
βοηθήσει τους Έλληνες δυνητικούς ταξιδιώτες 
να σχεδιάσουν τις διακοπές τους γρήγορα, 
εύκολα, αποτελεσµατικά και στις καλύτερες 
τιµές.

Το µεγαλύτερο τουριστικό εκθεσιακό γεγονός 
που απευθύνεται σε όσους θέλουν να 
σχεδιάσουν και να κλείσουν τις διακοπές τους 
στην Ελλάδα και σε άλλους ελκυστικούς 
τουριστικούς προορισµούς το καλοκαίρι του 
2018!



..όλη η Ελλάδα στο Μαρούσι!

H έκθεση απευθύνεται σε:

Η έκθεση απευθύνεται στο σύνολο των τουριστικών 
προορισµών και υπηρεσιών.

Στη «Greek Travel Show 2018» δίνεται πλέον η δυνατότητα 
στις Ελληνικές περιφέρειες, σε όλους τους ∆ήµους αλλά και 
σε ιδιώτες να παρουσιάσουν απευθείας στους τελικούς 
καταναλωτές την τουριστική εµπειρία που µπορούν να 
παρέχουν.

Κρατικούς Οργανισµούς Τουρισµού

Φορείς του Κλάδου

Περιφέρειες - ∆ήµους

Τουριστικά Γραφεία

Ξενοδοχεία

Αεροπορικές Εταιρίες

Ναυτιλιακές Εταιρίες

Εκδοτικούς Οίκους

Τουριστικές Σχολές

Camping

Κατασκηνώσεις

Επιχειρήσεις Τουρισµού

Επιχειρήσεις Ενοικίασης ∆ιαµερισµάτων

Γραφεία Ενοικίασης Αυτοκινήτων

Εκδροµικά Σωµατεία

Περιηγητικές Λέσχες

Εταιρίες και Ενώσεις Επιβατηγών Πλοίων

Τράπεζες

Μουσεία

Σπήλαια

Καζίνο

Ιαµατικές Πηγές

Χιονοδροµικά Κέντρα

Ενώσεις Ξεναγών

Εταιρίες Online Κρατήσεων

Εταιρίες διοργάνωσης κρουαζιέρας
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Στο πλαίσιο των παράλληλων εκδηλώσεων θα δοθεί η 
δυνατότητα στους τουριστικούς φορείς, να αναπτύξουν µια 
πληθώρα ενηµερωτικών πολιτιστικών και γαστρονοµικών 
εκδηλώσεων, προκειµένου να γίνουν ακόµη πιο ελκυστικοί 
στους λάτρεις των ελληνικών διακοπών.
Οι παράλληλες εκδηλώσεις της Έκθεσης «Greek Travel 
Show 2018» ενδεικτικά θα περιλαµβάνουν:

 Πολιτιστικές δράσεις και έθιµα από όλη την Ελλάδα
 Γαστρονοµικές παρουσιάσεις από ελληνικούς   
 τουριστικούς προορισµούς
 Eνηµερωτικές συζητήσεις µε αντικείµενο το   
 τουριστικό marketing
 Παρουσιάσεις τουριστικών προορισµών σε   
 δηµοσιογράφους και bloggers

...παράλληλες εκδηλώσεις

...οι επισκέπτες

Η έκθεση “Greek Travel Show 2018” απευθύνεται 
στους Έλληνες τουρίστες!

Προσελκύστε το 2018 περισσότερους Έλληνες 
Τουρίστες µέσα από: “Ελκυστικά πακέτα διακοπών 
και προσφορές τουριστικών υπηρεσιών που θα µπορούν 
να κλείσουν οι επισκέπτες εντός της έκθεσης”.
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∆ωρεάν είσοδος για όλους!



Η ∆ΕΘ HELEXPO διαθέτει ένα ολοκληρωµένο µίγµα επικοινωνιακής στρατηγικής το οποίο 
εξασφαλίζει:
 Αναγνωρισιµότητα για το σύνολο των εκθέσεών της
 Υψηλό αριθµό προσέλκυσης στοχευµένων επισκεπτών

Χρησιµοποιεί όλα τα επικοινωνιακά µέσα, όπως:
 Το ευρύ ∆ίκτυο συνεργατών της (κρατικοί φορείς, οικονοµικοί φορείς, ενώσεις και φορείς   
 εκθετών, επιµελητήρια, σύνδεσµοι, φορείς της Ελλάδας στο εξωτερικό, official partners,  
 µέσα & σταθµοί µεταφοράς, κ.α.)
 Μεγάλο δίκτυο χορηγών επικοινωνίας (τηλεοπτικοί – ραδιοφωνικοί σταθµοί, κλαδικά  
 περιοδικά και κλαδικά sites που υποστηρίζουν το σύνολο των εκθέσεων της ∆ΕΘ HELEXPO)
 Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας (τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθµοί πανελλαδικής   
 εµβέλειας, εφηµερίδες και κλαδικά περιοδικά)
 Digital Marketing (καµπάνια στα social media, σε στοχευµένες ιστοσελίδες, σε  µηχανές  
 αναζήτησης, αποστολή χιλιάδων e-mail newsletters)
Η προβολή και η επικοινωνία της έκθεσης “GREEK TRAVEL SHOW 2018” θα είναι δυναµική 
αφού θα διεξαχθεί στο Εξωτερικό αλλά και στην Ελλάδα µε χρήση των κατάλληλων και 
αποδοτικών µειγµάτων µέσων.
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...στοχευµένη επικοινωνιακή στρατηγική

…δυναµική προβολή

Η “GREEK TRAVEL SHOW 2018” θα εφαρµόσει ένα δυναµικό πλάνο επικοινωνίας το οποίο θα 
περιλαµβάνει όλες τις above & below the line ενέργειες επικοινωνίας όπως τηλεόραση,  
ραδιόφωνο, online επικοινωνία (direct web διαφήµιση, google κλπ), γραφείο τύπου/digital pr, 
social media strategy (32.000 helexpo facebook members), καταχωρήσεις σε περιοδικά ειδικού 
ενδιαφέροντος αλλά και εφηµερίδες, αποστολή newsletters στις έγκυρες και στοχευµένες βάσεις 
δεδοµένων της ∆ΕΘ-HELEXPO, εφαρµογή στρατηγικής χορηγών επικοινωνίας.   
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...Εκθεσιακό Κέντρο “Helexpo Maroussi”

Άνοιξε τις πύλες του το Μάρτιο του 2000. Λειτούργησε ως το Βασικό Κέντρο Τύπου (MPC) των 
Ολυµπιακών Αγώνων του 2004 και από το 2005 φιλοξενεί πλήθος Εκθέσεων, Συνεδρίων και άλλων 
εκδηλώσεων.
Κτίριο ιδιαίτερης σχεδιαστικής σύλληψης και µε σύγχρονη αισθητική, το HELEXPO MAROUSSI 
προσφέρει ευελιξία και ανέσεις στους χρήστες του.
Είναι το πρώτο Εκθεσιακό Κέντρο στην Αττική που σχεδιάστηκε για εκθεσιακή και συνεδριακή 
χρήση και η λειτουργία του έβαλε νέες βάσεις στην αγορά σε θέµατα παροχής
υπηρεσιών, οργάνωσης, λειτουργίας εγκαταστάσεων, κ. α.

…πληροφορίες για εκθέτες!

Ηµεροµηνία

∆ιάρκεια

Ωράριο λειτουργίας Παρασκευή έως & Κυριακή 10:00-20:00

Παρασκευή 4 - Κυριακή 6 µαΐου 2018
3 ηµέρες

Η έκθεση θα είναι ανοιχτή, µε δωρεάν είσοδο για όλους, για το ευρύ κοινό,
τους εµπορικούς επισκέπτες και τις οµαδικές επισκέψεις σχολών.
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....κόστος συµµετοχής
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ΧΩΡΟΙ & ΟΨΕΙΣ ΤΥΠΟΣ ΚΟΣΤΟΣ

δικαίωµα εγγραφής εκθέτη 

τρόποι πληρωµής

εκπτώσεις

Το ενοίκιο χώρου χωρίς εξοπλισµό περιλαµβάνει: Οριοθετηµένο χώρο σε ίχνος εδάφους, 
καθαριότητα. ∆εν συµπεριλαµβάνεται παροχή και σύνδεση ηλεκτρικού ρεύµατος.
Το κόστος σύνδεσης και παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος ανέρχεται σε 20€/KW.

πλέον του χώρου τύπου 1
Περιλαµβάνει: ∆ιαχωριστικά, µετόπη µε την επιγραφή του εκθέτη, αριθµό stand, µία 
πρίζα/12τ.µ., δέκα ηλεκτρικά σπότ/12τ.µ., 1 γραφείο, 1 τραπεζάκι, 3 καρέκλες.

ΤΥΠΟΣ 1
ΧΩΡΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 

ΤΥΠΟΣ 2 ΜΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 

∆ΑΠΕ∆Ο: Μοκέτα µαύρου χρώµατος  ∆ΟΜΗ: σύστηµα αλουµινίου (Η:3.00m), Panels 
δερµατίνης λευκού χρώµατος & wenge ΟΡΟΦΗ: Πλαίσια αλουµινίου 1,00Χ1,00 µ. & 1,00Χ
0,5 µ. ΕΠΙΓΡΑΦΗ: διαφανοσκόπιο 1,50Χ1,50 µ. µε το εταιρικό logo σε βινύλιο, 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: δύο Info - αλουµινίου, δύο σκαµπώ, ένα τραπέζι, µία θέση B2B, έξι 
καθίσµατα,  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ: δύο πολύπριζα 500W δύο θέσεων, τέσσερα HQI

ΤΥΠΟΣ 3 ΜΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 

GTS mini booth

Χώρος µε µία ή ∆ύο Όψεις τύπος 1  80,00 €/µ2

Χώρος µε Τρεις ή Τέσσερις Όψεις τύπος 1  90,00 €/µ2

∆οµή περιπτέρου (πλέον του χώρου τύπου 1)  τύπος 2  17,00 €/µ2

∆οµή περιπτέρου (πλέον του χώρου τύπου 1)  τύπος 3  49,00 €/µ2

ΜΙΝΙ ΒΟΟΤΗ (έτοιµο περ.6m2 µε δικ. εγγραφής)    590,00 €
Υπαίθριος Χώρος    61,00 €/µ2

100,00 €

• με επιταγές   • κατάθεση μετρητών • με πιστωτική / χρεωστική κάρτα

 Από 40-64 τ.μ. έκπτωση 10%   • από 65-100 τ.μ. έκπτωση 15%  
• από 101-150 τ.μ. έκπτωση 20% • από 151 τ.μ. και άνω έκπτωση 25%  
• Στα μέλη των ΣΕΤΕ, ΗΑΤΤΑ & ΓΕΠΟΕΤ έκπτωση 20%.
Οι εκπτώσεις αφορούν το ενοίκιο χώρου (Τύπος 1)

Στις παραπάνω τιµές δεν περιλαµβάνεται ΦΠΑ 24% 

Περιλαµβάνει 1 infodesk, διαχωριστικά, µετόπη, 2 σκαµπό, 1 πρίζα
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κατανοµές χώρων

επίπεδο  Β

επίπεδο  C



Κεντρικά γραφεία:
∆ιεθνές Εκθεσιακό Κέντρο
Θεσσαλονίκης,
Εγνατίας 154, 546 Θεσσαλονίκη

Πληροφορίες:
Κατερίνα Τραπτσιώνη
T: +30 2310 291188
F: +30 2310 291658
E-mail: travel@helexpo.gr


