


ΤΟ PREMIUM
ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ

ΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΟΥΣ
ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

17-20
ΝΟΕ

2 0 1 7

MEC
Π Α Ι Α Ν Ι Α



+17.000  
ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

+2.000  
WORKSHOP PARTICIPANTS

+170  
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΕΚΘΕΤΕΣ
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8.572
ΞΕΝΟΔΟΧΟΙ

2.473
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

1.189
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ2.108

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ
ΜΕ ΤΟΝ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟ

998
ΝΕΟΙ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

488
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

407
ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΙ 
ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ

239
ΜΜΕ & ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ

401
ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ

509
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

17.384
ΣΥΝΟΛΟ

STATISTICS 2016
Το τέταρτο 100% Hotel Show, ολοκληρώθηκε µε µεγάλη επιτυχία, 

αυξάνοντας το συνολικό αριθµό των επισκεπτών του κατά 70% (σε σχέση 
µε την 3η διοργάνωση) και ξεπερνώντας έτσι τους 17.384 επισκέπτες. 

Η στρατηγική επικοινωνιακή πολιτική της διοργάνωσης, διατήρησε 
υψηλό το επίπεδο των επισκεπτών, µε κύριο κοινό τους ξενοδόχους, 

τους αρχιτέκτονες και τους επαγγελµατίες τουρισµού.
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Μετά από 4 απόλυτα επιτυχηµένες διοργανώσεις 
το 100% Hotel Show περνάει στη νέα εποχή µε 
κύριο στόχο την πλήρη κάλυψη των αναγκών της 
ξενοδοχειακής αγοράς. Αξιοποιώντας την εµπειρία 
των προηγούµενων διοργανώσεων και το 
feedback των επισκεπτών, παρουσιάζει τη νέα 
εκθεσιακή δοµή που χωρίζει το 100% Hotel Show 
σε Εκθεσιακές Ενότητες, Special Segments 
και Case Study Rooms.

Η ΝΕΑ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗ 

ΕΚΘΕΣΙΑΚΗ 
ΜΟΡΦΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Στις ειδικά διαµορφωµένες Εκθεσιακές 
ενότητες, ο επισκέπτης ξενοδόχος, 
µπορεί να βρει ανά κατηγορία λύσεις 
που αφορούν τα διάφορα στάδια 
ανάπτυξης ενός ξενοδοχείου. Η 
οµαδοποίηση ανά κατηγορία βοηθά 
στην προσέλευση στοχευµένου κοινού 
µε µεγαλύτερο αγοραστικό 
ενδιαφέρον, ενώ αναδεικνύει ισάξια 
όλες τις εκθεσιακές συµµετοχές. 

ARCHITECTURE        

CONSTRUCTION        

INTERIOR & EXTERIOR DESIGN        

SERVICES        

OPERATION

SPECIAL SEGMENTS

Με τους τοµείς της Τεχνολογίας αλλά 
και της Γαστρονοµίας να αποτελούν τα 
σηµαντικότερα σηµεία για την 
συνολική κερδοφορία ενός 
ξενοδοχείου, το 100% Hotel Show 
διαµορφώνει 2 ειδικές ενότητες που 
στόχο έχουν να δώσουν απόλυτα 
εξειδικευµένες λύσεις στους 
επισκέπτες της έκθεσης. Οι εκθέτες 
των Special Segments έχουν την 
ευκαιρία να προσεγγίσουν ένα 
εκπαιδευµένο κοινό αφού η ίδια η 
έκθεση ενηµερώνει και τονίζει την 
ανάγκη των ειδικών ενοτήτων.

DIGITAL SQUARE                              

GASTRONOMY VILLAGE    

CASE STUDY ROOMS 

Με την εφαρµογή να αποτελεί ένα από 
τους καλύτερους τρόπους 
παρουσίασης µιας υπηρεσίας ή ενός 
προϊόντος, το 100% Hotel Show 
προχωρά στη δηµιουργία ενός 
καινούριου, καινοτόµου εκθεσιακού 
τοµέα, όπου εταιρείες και 
επαγγελµατίες θα µπορούν να 
παρουσιάζουν πραγµατικά 
παραδείγµατα στους επισκέπτες της 
Έκθεσης. Σε ένα ειδικά διαµορφωµένο 
περιβάλλον, οι εταιρείες θα έχουν την 
επιλογή να ενοικιάζουν χώρους 
συγκεκριµένης διάστασης, µε στόχο να 
δείξουν σε εφαρµογή το προϊόν η την 
υπηρεσία τους.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ       

ΕΤΟΙΜΑ ΔΩΜΑΤΙΑ       

ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΕΣ    

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ    

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ
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ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ  WORKSHOPS

Τα Ξενοδοχειακά Workshops αποτελούν ένα από τα κοµβικότερα τµήµατα της 
διοργάνωσης, καθώς δεν αποτελούν µόνο πόλο έλξης υψηλά ιστάµενων 
στελεχών του ξενοδοχειακού κλάδου, αλλά κατευθύνουν τους επισκέπτες και 
σε λύσεις που παρέχουν οι εκθέτες οι οποίοι συµµετέχουν στη διοργάνωση. 
Διατηρώντας το απόλυτα επιτυχηµένο µοντέλο επιλογής θεµάτων και οµιλη-
τών, τα Hotelier Workshops αναµένονται δυναµικότερα από ποτέ.

100% HOTEL DESIGN AWARDS

Τα 100% Hotel Design Awards έρχονται να προσυπογράψουν τον κοµβικό 
ρόλο του 100% Hotel Show στη Κατασκευή και την Ανακαίνιση των ελληνι-
κών ξενοδοχείων. Ο διαγωνισµός έχει ως στόχο να επιβραβεύσει τα καλύτε-
ρα έργα από Ελλάδα και Κύπρο και να εµπνεύσει την ξενοδοχειακή αγορά για 
νέες επενδύσεις. Από φέτος τα 100% Hotel Design Awards παίρνουν χαρα-
κτήρα εξωστρέφειας, αφού στόχος τους είναι να προβάλλουν το ελληνικό ξε-
νοδοχειακό Design στο εξωτερικό, ως ισχυρό τουριστικό συγκριτικό πλεονέ-
κτηµα.

VIP OPENING PARTY

Το VIP Opening Party έχει αποτελέσει θεσµό του 100% Hotel Show, αφού 
αντικαθιστώντας τα κλασσικά εγκαίνια κατόρθωσε να δηµιουργήσει ένα από 
τα πλέον επιτυχηµένα Networking Events του ξενοδοχειακού κλάδου. Το VIP 
Opening Party διοργανώνεται την πρώτη ηµέρα της διοργάνωσης, µετα-
τρέποντας την έκθεση σε ένα Business Networking Event µε επιλεγµένους 
προσκεκληµένους από τον ξενοδοχειακό και τουριστικό κλάδο, δίνοντας µο-
ναδικές ευκαιρίες νέων επαφών µεταξύ επισκεπτών και εκθετών σε ένα πιο 
χαλαρό περιβάλλον.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΛΥΤΕΡΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ

Με την υψηλή αισθητική να αποτελεί κύριο χαρακτηριστικό του 100% Hotel 
Show, και τους Εκθέτες να ξεχωρίζουν για τις εντυπωσιακές συµµετοχές, η 
Έκθεση καθιερώνει πλέον «Διαγωνισµό Καλύτερου Περιπτέρου», ο οποίος 
στέφθηκε µε µεγάλη επιτυχία κατά την πρώτη εφαρµογή του το 2016. Η µα-
ζική συµµετοχή του κοινού αλλά και οι υψηλών προδιαγραφών συµµετοχές 
των εκθετών, σηµατοδοτούν µια νέα εποχή στα ελληνικά εκθεσιακά δεδο-
µένα, ανεβάζοντας τον πήχη των διοργανώσεων εκθέσεων αλλά και της 
εµπειρίας του επισκέπτη. 

events
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Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΝΕΙ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΤΟΥΣ ΕΚΘΕΤΕΣ

1. Να δηµιουργήσουν προφίλ εκθέτη, µε πληροφορίες και φωτογραφίες 
 για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους.
2. Να έχουν πρόσβαση στην λίστα των εγγεγραµµένων επισκεπτών του 
 100% Hotel Show και να προγραµµατίσουν ραντεβού µέσω του  
 www.hotelshow.gr.
3. Να αναρτήσουν banner σε διάφορα σηµεία του www.hotelshow.gr για
 ενίσχυση της προβολής τους.
4. Να αποστείλουν εξατοµικευµένα newsletters στις βάσεις δεδοµένων
 του 100% Hotel Show (ξενοδόχοι, αρχιτέκτονες, επαγγελµατίες
 τουρισµού).

OFFLINE CAMPAIGNS 

 Προσωπικές Προσκλήσεις στην ειδική βάση δεδοµένων 
 του 100% Hotel Show.

 Αφίσες και καταχωρήσεις σε στρατηγικά επιλεγµένα 
 σηµεία και µέσα.

 Διαφηµιστικά φυλλάδια υψηλής αισθητικής σε σηµεία
 αυξηµένου ενδιαφέροντος.

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ SPOTS & ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ

 Τηλεοπτικά Spots σε µεγάλα κανάλια για την ευρύτερη 
 γνωστοποίηση του θεσµού και την ενίσχυση της αξίας της  
 ξενοδοχειακής αγοράς.

 Ραδιοφωνικά Spots σε σταθµούς πανελλήνιας εµβέλειας 
 για την µεθοδικότερη επικοινωνία της διοργάνωσης.

 Ραδιοτηλεοπτικές Καµπάνιες σε τοπικά µέσα για 
 στοχευµένη ενηµέρωση των τοπικών επιχειρηµατιών.
 πανελλήνιο επίπεδο.

ΔΙΚΤΥΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ 

 Χορηγίες επικοινωνίας από τα σηµαντικότερα µέσα του 
 τουρισµού, καθώς και του χώρου της ειδησεογραφίας 
 και του design.

 Αιγίδες από σηµαντικούς θεσµούς ενισχύουν ουσιαστικά 
 το προφίλ της διοργάνωσης στην Ελληνική
 ξενοδοχειακή και τουριστική αγορά.

 Στρατηγικές συνεργασίες µε σηµαντικά δίκτυα αλλά και 
 ενώσεις επαγγελµατιών, εξασφαλίζουν σηµαντική και 
 ποιοτική επισκεψιµότητα από επαγγελµατίες του χώρου.

ONLINE CAMPAIGNS & SOCIAL MEDIA

 Direct Newsletter Campaigns στην βάση δεδοµένων του 
 100% Hotel Show µε Ξενοδόχους και Επαγγελµατίες 
 Τουρισµού.

 Social Media Campaigns σε ειδικά διαµορφωµένα κοινά 
 σχετικά µε τον τουρισµό και συνεχής επικοινωνία των 
 εξελίξεων µε τους 100% Hotel Show Fans.

 Διαφηµιστική τοποθέτηση µέσω της Google και των 
 συνεργαζόµενων σχετικών µε τον τουρισµό websites σε 
 πανελλήνιο επίπεδο.

Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΝΕΙ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

1. Να εγγραφούν ως επισκέπτες λαµβάνοντας το ειδικό Badge εισόδου.
2. Να δουν ολοκληρωµένα προφίλ εκθετών, µε προϊόντα και υπηρεσίες,
 λειτουργώντας ως ένας σταθερός Οδηγός Αγοράς για όλη τη χρονιά.
3. Να ζητήσουν ραντεβού από τους εκθέτες οργανώνοντας καλύτερα την
 επίσκεψή τους.
4. Να δηλώσουν συµµετοχή στα Ξενοδοχειακά Workshops και να λάβουν
 το ειδικό εισιτήριο.

TO WWW.HOTELSHOW.GR

Ακολουθώντας τα διεθνή πρότυπα 
εκθέσεων, το 100% Hotel Show έχει 
επενδύσει στην δηµιουργία της πλέον 
σύγχρονης διαδικτυακής πλατφόρµας 
www.hotelshow.gr, η οποία αποτελεί 
το σηµείο αναφοράς επισκεπτών και 
εκθετών πριν, κατά την διάρκεια και 
µετά την ολοκλήρωση της έκθεσης. Το 
www.hotelshow.gr ξεπέρασε τις 
100.000 επισκέψεις τους µήνες 
Οκτώβριο µέχρι και Δεκέµβριο 2016, 
καταγράφοντας σηµαντικό ρεκόρ 
επισκεψιµότητας και ενδιαφέροντος.

Αποτελώντας πλέον το σηµαντικότερο Εκθεσιακό 
Event Για Ξενοδόχους και Επαγγελµατίες Τουρισµού, 

το 100% Hotel Show επενδύει σε ένα δυναµικό 
πλάνο επικοινωνίας σε Online, Τηλεοπτικό και Offline 

επίπεδο, επεκτείνοντας την γκάµα επισκεπτών του, 
πάντα µε κατεύθυνση την ξενοδοχειακή αγορά. 

Στόχος είναι να εµπλουτιστεί το µίγµα των 
επισκεπτών της Έκθεσης, τόσο από µεγάλες 

ξενοδοχειακές µονάδες και boutique καταλύµατα, 
όσο και από µικρότερα ξενοδοχεία αλλά και 
ιδιοκτήτες βίλλας που είναι η νέα τάση της 

ξενοδοχειακής αγοράς.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
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who
where
when

Η διοργανώτρια εταιρεία Demand Customize Marketing ΜΕΠΕ, η 
οποία δραστηριοποιείται από το 2000 στο χώρο της διοργάνωσης 
εκθέσεων και events, οραµατίστηκε και ανέλαβε την ευθύνη της 
διοργάνωσης ενός Θεσµού που θα συνεισφέρει στην περαιτέρω 
ανάπτυξη του ελληνικού ξενοδοχειακού προϊόντος. 

Ωστόσο, βασική αρχή της διοργανώτριας εταιρείας αποτελεί η πίστη 
στην οµάδα και το 100% Hotel Show αποτελεί αποτέλεσµα συλλο-
γικής δουλειάς. Εποµένως δεν µπορεί παρά να επισηµανθεί ο σηµα-
ντικός ρόλος των στρατηγικών συνεργατών της Έκθεσης όπως το 
Morantis Group, ο Βασίλης Παπαδάτος, το Αρχιτεκτονικό Γραφείο 
Mind the Ark και ο Βασίλης Μπαρτζώκας. 

Ο χώρος που θα πραγµατοποιηθεί το 100% Hotel Show, το Μεσο-
γειακό Εκθεσιακό Κέντρο - MEC, βρίσκεται στη Λεωφόρο Αθηνών - 
Λαυρίου 301 στην Παιανία Αττικής και είναι άµεσα προσβάσιµο τόσο 
µέσω της Λεωφόρου Λαυρίου (Αριθ. 301) όσο και µέσω της Αττικής 
Οδού (Έξοδος 17 - Κάντζα). 

Το MEC έχει ανακαινιστεί πρόσφατα και αποτελεί µία από τις πιο 
σύγχρονες εκθεσιακές εγκαταστάσεις στην Ελλάδα.

Παρασκευή  17  Νοεµβρίου 2017  17.00-21.00
   Vip Opening Party  

Σάββατο  18  Νοεµβρίου 2017                10.00-20.00

Κυριακή   19  Νοεµβρίου 2017        10.00-20.00

Δευτέρα   20  Νοεµβρίου 2017          10.00-18.00

WHO

WHERE

WHEN



www.hotelshow.gr

212.2134.125


