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Κάνε κράτηση
στις επόμενες αναμνήσεις σου!

Book your next memories!
Η ΔΕΘ-Helexpo παρουσιάζει την
έκθεση “Greek Travel Show 2019”
από 12 έως 14 Απριλίου 2019 στο
Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό
Κέντρο “Helexpo Maroussi”

TIF-Helexpo is presenting “Greek Travel
Show 2019” from 12 to 14 April 2019
at ‘Helexpo Maroussi’ International
Exhibition and Congress Centre
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Η “Greek Travel Show 2019” προωθεί την
ενίσχυση του εσωτερικού τουρισμού και απευθύνεται σε δυνητικούς ταξιδιώτες που θέλουν να
οργανώσουν εύκολα, γρήγορα και αποτελεσματικά τις διακοπές τους στις καλύτερες τιμές!

‘Greek Travel Show 2019’ is aiming to strengthen
domestic tourism and is addressed to potential
travellers who wish to organise their vacations
easily, quickly and effectively, at the best prices!

Αποδράστε στις ομορφιές
της Ελλάδας

Διακοπές,
όπως ακριβώς τις θέλεις!

Escape in Greece!

Your vacation, exactly as you like it!
Η έκθεση προσφέρει σε ελληνικούς
και ξένους προορισμούς, δήμους, περιφέρειες αλλά και σε ιδιώτες τη δυνατότητα να παρουσιάσουν στους καταναλωτές τις τουριστικές παροχές τους!
Η καλύτερη ταξιδιωτική εμπειρία είναι
πλέον δεδομένη!
The exhibition gives Greek and foreign
destinations, municipalities, regions
and tourism companies the opportunity to present their tourism products
to consumers! The very best travel
experience is now a given fact!

Η έκθεση
απευθύνεται σε:

The exhibition is addressed to:
-Κρατικούς οργανισμούς
Τουρισμού
State tourism bodies

-Φορείς του κλάδου
Industry agencies

-Περιφέρειες-Δήμους
Regions - Municipalities

-Τουριστικά Γραφεία
Travel agencies

-Ξενοδοχεία Hotels
-Αεροπορικές εταιρίες
Airlines

-Ναυτιλιακές Εταιρίες
Shipping lines

-Εκδοτικούς οίκους
Publishing houses

-Τουριστικές σχολές
Tourism schools

-Camping

-Τράπεζες | Banks
-Μουσεία | Museums

Camping grounds

-Σπήλαια | Caves

-Κατασκηνώσεις

-Καζίνο| Casinos

Summer camps

-Επιχειρήσεις τουρισμού
Tourism enterprises

-Επιχειρήσεις ενοικίασης
Διαμερισμάτων
Apartment rental enterprises

-Γραφεία ενοικίασης
Αυτοκοκινήτων
Car rental enterprises

-Εκδρομικά σωματεία
Excursion associations

-Ιαματικές Πηγές | Spas
-Χιονοδρομικά κέντρα
Ski resorts

-Ενώσεις ξεναγών
Tour guide associations

-Εταιρίες online κρατήσεων
Online booking companies

-Εταιρίες διοργάνωσης
κρουαζιέρας
Cruise organisers

Παράλληλες
εκδηλώσεις!
Side Events!

[

Οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να μάθουν περισσότερα
για τους ελληνικούς προορισμούς που ενδιαφέρονται να επισκεφθούν, μέσα από μια πληθώρα πολιτιστικών και γαστρονομικών εκδηλώσεων που θα λάβουν μέρος στην έκθεση!
Visitors have the opportunity to to learn more about
the Greek destinations they are interested in visiting
through numerous cultural and gastronomic events that
will take place during the exhibition!

Οι παράλληλες εκδηλώσεις της Έκθεσης
«Greek Travel Show 2019»
ενδεικτικά περιλαμβάνουν:
The side events of ‘Greek Travel Show 2019’ include:

Πολιτιστικές δράσεις και έθιμα από όλη την Ελλάδα
Cultural actions and traditions from all over Greece!

Γαστρονομικές παρουσιάσεις από ελληνικούς τουριστικούς προορισμούς
Gastronomic presentations from Greek tourism destinations!

Ενημερωτικές συζητήσεις με αντικείμενο το τουριστικό marketing
Informative discussions on tourism marketing!

Παρουσιάσεις τουριστικών προορισμών σε δημοσιαγράφους και bloggers
Presentations of tourism destinations to journalists and bloggers!

[

Ψήφος εμπιστοσύνης
από τους επισκέπτες!
A vote of confidence from visitors!
Παράλληλη έκθεση
Parallel Exhibition

Healthy Life Festival
Το HEALTHY LIFE FESTIVAL είναι το μεγαλύτερο φεστιβάλ ΕΥΖΗΝ και κύριος χώρος έκφρασης όλων των τάσεων, εφαρμογών, μεθόδων, προϊόντων και υπηρεσιών που
αφορούν την Υγεία και την Ευζωϊα. Παράλληλα με την GREEK TRAVEL SHOW συνδημιουργούμε ένα ακόμη μεγαλύτερο γεγονός, με περισσότερη επισκεψιμότητα, προβολή και επικοινωνιακή δυναμική. Αποτέλεσμα είναι η συνεύρεση ατόμων ,επαγγελματιών
και επισκεπτών, με κοινά ενδιαφέροντα πάνω στους τομείς της Ολιστικής και Θεραπευτικής Ιατρικής, της Φυσικής Ομορφιάς,της Υγιεινής Διατροφής, των Βιολογικών προϊόντων, της Άσκησης, της Ψυχικής Υγείας και Προσωπικής Ανάπτυξης, του Εναλλακτικού
(και όχι μόνο) Τουρισμού, της Eκπαίδευσης, των Εκδόσεων και της Τέχνης.
HEALTHY LIFE FESTIVAL is the biggest WELL BEING festival organized in our
country and the main expression area of all trends, applications, methods, products
and services related to Health and Wellbeing. In parallel with GREEK TRAVEL
SHOW we create a “link” point with the Alternative, Healing and Medical Tourism
as means to co-create an even bigger event with extensive participation, media
exposure and communication buzz and bring together all people, professionals and
visitors sharing common interests in the fields of Holistic and Therapeutic Medicine,
Natural Beauty, Healthy Diet, Organic Products, Exercise, Mental Health and Personal
Development, Alternative, Healing, Cultural (and not only Tourism), Education,
Publishing and Art.

Δυναμική
προβολή

Η ΔΕΘ-HELEXPO διαθέτει ένα ολοκληρωμένο πακέτο
επικοινωνιακής στρατηγικής το οποίο εξασφαλίζει:
TIF-HELEXPO is offering a comprehensive
communication strategy package that guarantees:

Dynamic promotion!

Αναγνωρισιμότητα για το σύνολοτων εκθέσεων της.
Recognisability for every exhibitor
Υψηλό αριθμό προσέλκυσης στοχευμένων επισκεπτών.
High number of target visitors in attendance

Πληροφορίες
για εκθέτες!
Exhibitor
information!

Ημερομηνία		

Παρασκευή 12 - Κυριακή 14 Aπριλίου 2019

Διάρκεια		

3 ημέρες

Ωράριο λειτουργίας

Παρασκευή 14:00-21:00 Σάββατο 11:00-21:00

date

duration

working hours

Friday 12 - Sunday 14 April 2019
3 days

Friday, 14:00 to 21:00

Κυριακή 11:00-20:00

Χρησιμοποιεί όλα τα επικοινωνιακά μέσα, όπως:

Sunday, 11:00 to 20:00

All means of communication are used, including:

Η έκθεση θα είναι ανοιχτή για το ευρύ κοινό, τους εμπορικούς
επισκέπτες και τις ομαδικές επισκέψεις σχολών και συλλόγων.

Το ευρύ Δίκτυο συνεργατών της (κρατικοί φορείς, οικονομικοί φορείς, ενώσεις και φορείς εκθετών,

επιμελητήρια, σένδεσμοι, φορείς της Ελλάδας στο εξωτερικό, official partners, μέσα & σταθμοί μεταφοράς, κ.α.)
Its wide Network of associates (state agencies, financial bodies, exhibitor associations and bodies,
chambers, associations, Greek bodies seated abroad, official partners, transit means & stations, etc.)

Τhe exhibition will be open to the public, trade visitors
and group school and associations visits.

Μεγάλο δίκτυο χορηγών επικοινωνίας (τηλεοπτικοί-ραδιοφωνικοί σταθμοί, κλαδικά
περιοδικά και κλαδικά sites που υποστηρίζουν το σύνολο των εκθέσεων της ΔΕΘ-HELΕXPO)
A large network of communication sponsors (television - radio stations, trade magazines and trade
websites that support the entire range of exhibitions organised by TIF HELEXPO)
Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας (τηλεπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί πανελλαδικής εμβέλειας,
εφημερίδες και κλαδικά περιοδικά)
Mass Media (television and radio stations with nationwide coverage, newspapers and trade magazines)
Digital Marketing (καμπάνια στα social media, σε στοχευμένες ιστοσελίδες, σε μηχανές

αναζήτησης, αποστολή χιλιάδων e-mail newsletters)
Digital Marketing (campaign across social media, targeted websites, search engines, dispatch
of thousands of newsletters via e-mail)

Η προβολή και η επικοινωνία της έκθεσης
«Greek Travel Show 2019» θα είναι δυναμική αφού θα διεξαχθεί στο Εξωτερικό αλλά και
στην Ελλάδα με χρήση των κατάλληλων και
αποδοτικών μειγμάτων μέσων.
The promotion and communication of ‘Greek
Travel Show 2019’ will be dynamic, as it will
be conducted in Greece and abroad using
suitable, effective means.

Στρατηγική επιτυχίας!

HELEXPO Μαρούσι

Η έκθεση “Greek Travel Show 2019” εφαρμόζει
ένα δυναμικό πλάνο επικοινωνίας που περιλαμβάνει την τηλεόραση, το ραδιόφωνο, την online επικοινωνία, καταχωρήσεις σε περιοδικά ειδικού ενδιαφέροντος και εφημερίδες, newsletters στις έγκυρες
και στοχευμένες βάσεις δεδομένων της ΔΕΘHELEXPO, και χορηγούς επικοινωνίας!

Άνοιξε τις πόρτες του το Μάρτιο του 2000 και από το 2005 φιλοξενεί πλήθος
εκθέσεων, συνεδρίων και άλλων εκδηλώσεων. Με ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό design
και αισθητική, το HELEXPO Maroussi προσφέρει άνεση και ευελιξία στους επισκέπτες και χρήστες του. Το πρώτο Εκθεσιακό Κέντρο στην Αττική που σχεδιάστηκε για εκθεσιακή και συνεδριακή χρήση, έθεσε νέες βάσεις στην αγορά σε θέματα
παροχής υπηρεσιών, οργάνωσης, λειτουργίας εγκαταστάσεων και πολλά άλλα!

‘Greek Travel Show 2019’ is implementing a
dynamic communication plan that covers television, radio, online communication, entries
in special-interest magazines and newspapers, newsletters aiming at the valid, targeted
databases of TIF-HELEXPO, as well as communication sponsors!

The Centre was inaugurated in March 2000 and has hosted many exhibitions,
congresses and other events since 2005. With unique architectural design
and aesthetics, HELEXPO Maroussi offers comfort and flexibility to visitors
and users. The first Exhibition Centre in Attica that was designed for exhibition
and congress use, HELEXPO Maroussi broke new ground in the market in terms
of service provision, organisation, operation of facilities and much more!

A strategy for success!

Saturday, 11:00 to 21:00

HELEXPO Maroussi

Κόστος συμμετοχής

στεγασμένοι χώροι

Participation

Eκπτώσεις

fee

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%

ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ ΟΨΕΙΣ | TYPES OF EXHIBITION SPACE AND CONSTRUCTION

ΤΥΠΟΣ | TYPE

χώρος με μια ή δύο όψεις 				

01		

Space with one or two sides open

ΚΟΣΤΟΣ | €/M2

80,00€/m²

01		

90,00€/m²

δομή περιπτέρου (πλέον του χώρου τύπου 1)

02		

20,00€/m²

δομή περιπτέρου (πλέον του χώρου τύπου 1)

03

49,00€/m²

χώρος με τρείς ή τέσσερις όψεις			
Space with three or four sides open
Basic stand (plus exhibition space type 1)

Upgraded stand structure (plus exhibition space type 1)

MINI BOOTH (έτοιμο stand 6m²) 					
(6m2 incl. construction)

τύπος | type 01 χωρίς εξοπλισμό

τύπος | type 02 με εξοπλισμό

Το ενοίκιο χώρου χωρίς εξοπλισμό
περιλαμβάνει: Οριοθετημένο χώρο σε ίχνος
εδάφους, καθαριότητα. Δεν συμπεριλαμβάνεται παροχή και σύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος.

πλέον του χώρου τύπου 01

Exhibition space without equipment
includes: Marked space and cleaning
service. No electricity supply or connection
is included. The cost for electricity
connection and supply amounts to €20/KW.

Basic Stand Structure
This includes: Partitions, fitted carpet,
signboard with the exhibitor's name, one
outlet per 12 sq.m., ten electric spotlights
per 12 sq.m., 1 desk, 1 table, 3 chairs.

590,00€

οι εκπτώσεις αφορούν το ενοίκιο χώρου (τύπος 01)

Discounts

from 40-64 sq.m. discount 10% | from 65-100 sq.m. 15%
from 101-150 sq.m. discount 20% | from 151 sq.m. and more 25%
to the members of SETE, HATTA & GEPOET 20%
discounts are for space rent (type 01)

Κατανομές
χώρων
Exhibition stands

Περιλαμβάνει: Διαχωριστικά, μετόπη με
την επιγραφή του εκθέτη, αριθμό stand,
μία πρίζα/12τ.μ., δέκα ηλεκτρικά σποτ/12τ.μ.,
1 γραφείο, 1 τραπεζάκι, 3 καρέκλες

τύπος | type 03 με εξοπλισμό

επίπεδο | level

D

επίπεδο | level

C

επίπεδο | level

Β

ΔΑΠΕΔΟ: μοκέτα μαύρου χρώματος ΔΟΜΗ: σύστημα αλουμινίου (H:3.00m) Panels
δερματίνης λευκού χρώματος & wenge ΟΡΟΦΗ: πλαίσια αλουμινίου 1,00χ1,00μ.
& 1,00χ0,5μ. ΕΠΙΓΡΑΦΗ: διαφανοσκόπιο 1,50χ1,50μ. με το εταιρικό logo σε βινύλιο,
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: δύο info-αλουμινίου, δύο σκαμπώ, ένα τραπέζι, μια θέση B2B,
έξι καθίσματα, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ: δύο πολύπριζα 500W δύο θέσεων, τέσσερα ΗQI
A special construction with aluminum structure octanorm maxima (3m) and leatherlike panel in white or wenge color, lightbox with trademark, 2 infodesks, a worktop,
round tables, 2 stools and chairs, electricity provision and consumption.

GTS mini booth
Περιλαμβάνει: 1 infodesk, διαχωριστικά,
μετόπη, 2 σκαμπό, 1 πρίζα
Special participation with a 6 sq.m. stand
equipped with 1 infodesk, 2 stools, signboard
with the exhibitor's name, partitions, 1 outlet
and electricity consumption.

στις παραπάνω τιμές δεν the above prices do not
περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24% include VAT 24%

δικαίωμα
εγγραφής εκθέτη:
Registration fee
for every direct exhibitor:

€100,00

