
PARTICIPATING 
OPTIONS



ΕΚΘΕΣΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ @ 100% HOTEL SHOW  

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 βοηθάει στην προσέλευση στοχευµένου κοινού µε µεγαλύτερο 
αγοραστικό ενδιαφέρον, ενώ αναδεικνύει ισάξια όλες τις εκθεσιακές συµµετοχές. 
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SERVICES

 Consultants & Service Providers
 Destination Marketing 
 Mystery Shopping
 Ασφαλιστικές Υπηρεσίες
 Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναµικού
 Ειδικές Εκδόσεις
 Εκπαίδευση - Σχολές Τουριστικών 
 Επαγγελµάτων
 Υπηρεσίες Αποδελτίωσης
 Υπηρεσίες Μεταφοράς Πελατών
 Υπηρεσίες Μετάφρασης - Διερµηνείας

OPERATION

 Food & Beverage Equipment, 
 Catering Equipment
 Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου
 Εξοπλισµός Αθλητικών & 
 Ψυχαγωγικών Εγκαταστάσεων
 Επεξεργασία Νερού
 Επιτραπέζια σκεύη - Σερβίτσια - 
 Στολές Εργασίας
 Θέρµανση - Ψύξη - Αερισµός - 
 Ηλιακά
 Πλυντήρια - Στεγνωτήρια
 Προϊόντα και Υπηρεσίες Καθαρισµού  
 και Υγιεινής 
 Συστήµατα Ασφαλείας και 
 Πυρασφάλειας
 Συστήµατα Ενεργειακής & 
 Περιβαλλοντικής διαχείρισης - 
 Φωτοβολταϊκά
 Συστήµατα Σήµανσης

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, το Digital Square και το 
Gastronomy Village, 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. Αν 
πιστεύετε ότι η εταιρεία σας ανήκει σε 
κάποιο από τα συγκεκριµένα Special 
Segments, παρακαλούµε ζητήστε να σας 
αποσταλεί η εξειδικευµένη παρουσίαση 
του segment στο οποίο ανήκετε.
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ARCHITECTURE & DEVELOPMENT 

 Architects 
 Business & Development  
 Consultants
 Interior Designers  
 Lighting Designers / Μελετητές 
 Φωτισµού 
 Εταιρείες Real Estate 
 Τεχνικές - Κατασκευαστικές εταιρείες

CONSTRUCTION & RENOVATION

 Αίθρια - Διαφώτιστες Καλύψεις
 Ανελκυστήρες - Κυλιόµενες Κλίµακες- 
 Σκάλες
 Δάπεδα - Δοµικά Υλικά - Επικαλύψεις
 Επιχρίσµατα - Βαφές - Μονώσεις
 Ηλεκτροµηχανολογικός Εξοπλισµός - 
 Αυτοµατισµοί Κτιρίων
 Κουφώµατα - Πόρτες
 Όψεις - Στέγες - Οροφές
 Πισίνες - Spa
 Συστήµατα Φωτισµού
 Τέντες & Σκίαστρα
 Ψευδοροφές - Χωρίσµατα - 
 Επενδύσεις

INTERIOR & EXTERIOR DESIGN

 Αξεσουάρ Μπάνιου - Amenities
 Διακόσµηση Κήπων - Landscaping
 Είδη Υγιεινής & Έπιπλα Μπάνιου
 Είδη Κιγκαλερίας
 Έπιπλα Εσωτερικών & Εξωτερικών 
 Χώρων
 Κουρτίνες - Λευκά είδη - Υφάσµατα
 Μοκέτες - Ταπετσαρίες 
 Στρώµατα 
 Συστήµατα Σκίασης - Τέντες & 
 Σκίαστρα
 Τέχνη - Διακοσµητικά Υλικά & 
 Αξεσουάρ
 Φωτιστικά - Είδη Διακόσµησης



ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ

ΕΠΙΛΟΓΕΣ & ΚΟΣΤΗ
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ΕΠΙΛΟΓΗ 2

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

Ο συγκεκριµένος τρόπος παρουσίασης (που δεν έχει καµιά σχέση µε τα τυποποιηµένα περίπτερα βασικής δοµής), επιλέχθηκε κατόπιν 
έρευνας, ώστε να δώσει την δυνατότητα στον εκθέτη να έχει µια ολοκληρωµένη εκθεσιακή παρουσία, µε υψηλό αισθητικό αποτέλεσµα 
και προσιτό κόστος, εφόσον δεν χρειάζεται να κάνει κανένα άλλο έξοδο για κατασκευή περιπτέρου.  

Όπως φαίνεται από την επισυναπτόµενη εικόνα το «προκατασκευασµένο περίπτερο από τη διοργάνωση» περιλαµβάνει:

 Τοιχίο από mdf σε ύψος 3µ χρώµατος λευκού.
 Μοκέτα δαπέδου.
 1 προβολέας ιωδίνης 500 watt ανά 5τµ.
 1 πρίζα.
 1 γυάλινο τραπέζι.
 3 καρέκλες µαύρες.
 1 αυτοκόλλητο µε την επωνυµία του εκθέτη.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ (ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ, 
ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ 1): 

Α) € 35,00/µ² (προ ΦΠΑ) για προκατασκευασµένο περίπτερο µε µοκέτα στο δάπεδο.
Β) € 45,00/µ² (προ ΦΠΑ) για προκατασκευασµένο περίπτερο µε παρκέ στο δάπεδο.
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ΕΠΙΛΟΓΗ 1

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΟΝΟ ΧΩΡΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ (ΙΧΝΟΣ ΕΔΑΦΟΥΣ), 
ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΘΕΤΗ

 Περίπτερα 1 όψης σε διάδροµο 2 όψεων σε διάδροµο 3 όψεων σε διάδροµο Νησίδες

 Μέχρι 25µ² € 125,00/µ² € 130,00/µ²

 26µ² έως 60µ² € 105,00/µ² € 110,00/µ² € 115,00/µ² € 120,00/µ²

 61µ² έως 120µ² € 95,00/µ² € 100,00/µ² € 105,00/µ² € 110,00/µ²

 Από 121µ² και πάνω € 85,00/µ² € 90,00/µ² € 95,00/µ² € 100,00/µ²

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Π αρουσίαση στον Κατάλογο Εκθετών (στον εκθέτη διατίθεται ένα δισέλιδο (σαλόνι) το οποίο περιλαµβάνει µια εταιρική του 
 παρουσίαση στην αριστερή σελίδα και µια ολοσέλιδη καταχώρησή του στη δεξιά σελίδα). Ισχύει για όλους τους Εκθέτες.
 €150,00 / εκθέτη

2. Online Exhibitor Profile στο website www.hotelshow.gr µε δυνατότητα διαδραστικής επικοινωνίας µε τους άλλους εκθέτες αλλά και 
 τους registered visitors του 100% Hotel Show. Ισχύει για όλους τους Εκθέτες.   
 €150,00 / εκθέτη

ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΤΙΜΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ

 Τριφασική παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος (100W για κάθε 3µ²).
 Καθαρισµός των κοινόχρηστων χώρων.
 Φύλαξη των χώρων της έκθεσης από εταιρεία security.
 Παροχή προσκλήσεων στους εκθέτες για να προσκαλέσουν πελάτες και συνεργάτες.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ

 Φωτιστικά σώµατα, πρόσθετο ρεύµα, ειδικές κατασκευές εντός του περιπτέρου, έπιπλα, παροχή νερού ή αποχέτευσης, καλλωπιστικά 
 φυτά, κ.ά.: τιµές βάσει τιµοκαταλόγου που θα αποσταλεί έγκαιρα.



Με την εφαρµογή να αποτελεί ένα από τους καλύτερους τρόπους 
παρουσίασης ενός προϊόντος ή µιας υπηρεσίας, το 100% Hotel 
Show προχωρά στη δηµιουργία ενός καινούριου και 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.

Τα «Case Study Rooms», αποτελούν ένα από τα πλέον φιλόδοξα 
εγχειρήµατα του 100% Hotel Show, καθώς για πρώτη φορά 
εταιρείες, θα έχουν την εκθεσιακή δυνατότητα να παρουσιάσουν 
απτά παραδείγµατα των προϊόντων και των υπηρεσιών τους σε 
ειδικά διαµορφωµένο περιβάλλον. Το δυναµικό αυτό νέο section 
θεωρείται από τα επιδραστικότερα πλέον για τον ξενοδόχο καθώς 
θα έχει τη δυνατότητα να:

1. Κατανοήσει καλύτερα την εφαρµογή και τα οφέλη που 
 προσφέρουν οι συµµετέχουσες εταιρείες.
2. Λάβει έτοιµες προτάσεις και λύσεις σε σύγχρονες ανάγκες και 
 προκλήσεις που καλείται να αντιµετωπίσει. 
3. Συζητήσει άµεσα µε τους εκπροσώπους των εταιρειών σχετικά 
 µε απορίες και προοπτικές συνεργασίας.

ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ;

 Οι υποψήφιες εταιρείες δηλώνουν ενδιαφέρον συµµετοχής µε 
 τον ειδικό εκθεσιακό τύπο «Case Study Rooms».
 
 Η ειδική οµάδα του 100% Hotel Show αξιολογεί την 
 συµµετοχή και δίνει συµβουλές για την καλύτερη δυνατή 
 εκτέλεση του Case Study Room Concept.
 
 Η εταιρεία-εκθέτης αναλαµβάνει την υλοποίηση του δικού της 
 Case Study Room, ενώ το 100% Hotel Show προωθεί την 
 συµµετοχή µέσω ενός δυναµικού πλάνου επικοινωνίας.
 

ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ SECTION 
«CASE STUDY ROOMS» ΘΑ ΠΑΡΟΥΝ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΗ 
ΠΡΟΒΟΛΗ ΜΕΣΩ:

1. Της ειδικής ενότητας «Case Study Rooms» στο 
 www.hotelshow.gr.
2. Του ειδικού Newsletter για την προώθηση των «Case Study 
 Rooms».
3. Την προβολή τους µέσω των Social Media του 100% Hotel 
 Show.
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CASE STUDY ROOMS @ 100% HOTEL SHOW 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
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Για την κάλυψη των αναγκών παρουσίασης των «Case Study Rooms», θα δηµιουργηθεί ένα ειδικό εκθεσιακό section, όπου οι 
εταιρείες θα µπορούν να αγοράζουν συγκεκριµένων προδιαγραφών χώρο, στον οποίο θα µπορούν να παρουσιάσουν 
εφαρµο-γές προϊόντων και υπηρεσιών, ενώ έµφαση θα δοθεί σε νέες ιδέες.

Ο ειδικός εκθεσιακός τοµέας των «Case Study Rooms», προσοµοιάζει σε έναν φουτουριστικό διάδροµο ξενοδοχείου, κατά µήκος του οποίου 
ο επισκέπτης θα βρίσκει:

 Έτοιµα Δωµάτια
 Τεχνοτροπίες
 Αρχιτεκτονικές Φωτορεαλιστικές Προτάσεις
 Τεχνολογικές Εφαρµογές.

Η εξειδικευµένη οµάδα του 100% Hotel Show θα είναι στην διάθεση των συµµετεχόντων εταιρειών για την καλύτερη δυνατή αποτύπωση και 
προβολή του εκάστοτε Case Study Room. 
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ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ CASE STUDY ROOMS 
ΣΕ ΕΝΑΝ ΦΟΥΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ



Οι χώροι του section «Case Study Rooms» είναι 
συγκεκριµένων διαστάσεων (24 και 32µ²) και 
προκατασκευασµένοι (πλάτη και πλαϊνοί τοίχοι από mdf, 
ύψους 2,5µ, µοκέτα, παροχή ρεύµατος). Ο εκθέτης, 
χρησιµοποιεί τον συγκεκριµένο χώρο για να στήσει ένα 
σκηνικό χώρου ξενοδοχείου (δωµάτιο, µπάνιο, lobby, 
κουζίνα, χώρο πρωινού, εστιατόριο κοκ), σύµφωνα πάντα 
µε τις προδιαγραφές που θα τεθούν, ή θα εγκριθούν, από 
την ειδική οµάδα του 100% Hotel Show.
Κόστος Συµµετοχής: €135,00 / µ²

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Παρουσίαση στον Κατάλογο Εκθετών (στον εκθέτη 
 διατίθεται ένα δισέλιδο (σαλόνι) το οποίο περιλαµβάνει 
 µια εταιρική του παρουσίαση στην αριστερή σελίδα και 
 µια ολοσέλιδη καταχώρησή του στη δεξιά σελίδα). Ισχύει 
 για όλους τους Εκθέτες: €150,00 / εκθέτη

2. Online Exhibitor Profile στο website www.hotelshow.gr 
 µε δυνατότητα διαδραστικής επικοινωνίας µε τους 
 άλλους εκθέτες αλλά και τους registered visitors του 
 100% Hotel Show. Ισχύει για όλους τους Εκθέτες: 
 €150,00 / εκθέτη

ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΤΙΜΗ 
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ

 Τριφασική παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος (100W για 
 κάθε 3µ²).
 
 1 γυάλινο τραπέζι.
 
 3 καρέκλες µαύρες.
 
 Καθαρισµός των κοινόχρηστων χώρων.
 
 Φύλαξη των χώρων της έκθεσης από εταιρεία security.
 
 Παροχή προσκλήσεων στους εκθέτες για να 
 προσκαλέσουν πελάτες και συνεργάτες.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ

Φωτιστικά σώµατα, πρόσθετο ρεύµα, ειδικές
κατασκευές εντός του περιπτέρου, έπιπλα, παροχή
νερού ή αποχέτευσης, καλλωπιστικά φυτά, κ.ά.: τιµές
βάσει τιµοκαταλόγου που θα αποσταλεί έγκαιρα. 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΩΣ ΕΚΘΕΤΗΣ ΣΤΟ SECTION 
«CASE STUDY ROOMS»
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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 οµιλητών, τα Hotelier Workshops 
αναµένονται δυναµικότερα από ποτέ.

Τα Ξενοδοχειακά Workshops του 2017 θα καλύψουν τις εξής θεµατικές ενότητες:

 Digital Sales
 Upselling Guests
 New Hotel Development

Smart Tip:  Οι εταιρείες µπορούν να αποκτήσουν επιπρόσθετη προώθηση από τα ειδικά πακέτα χορηγιών “Workshop 
Sponsorships” µέσω των οποίων θα λάβουν δυναµική προβολή στην κεντρική αίθουσα των workshops τόσο µέσω των 
οθονών όσο και µέσω roll up banners και εντυποδιανοµής. Μάθετε περισσότερα, ζητώντας να σας αποσταλεί ο ειδικός 
φάκελος “Workshop Sponsorship Programs”.

Το 100% Hotel Show έχει φροντίσει να εξελιχθεί σε κάτι 
παραπάνω από µια εκθεσιακή συµµετοχή για τις εται-
ρείες που συµµετέχουν, δίνοντας την δυνατότητα στους 
ενδιαφερόµενους να στήσουν µια ολοκληρωµένη 
καµπάνια τοποθέτησης στην ξενοδοχειακή αγορά. 

Μελετώντας προσεχτικά τις ανάγκες των εταιρειών αλλά 
και τους τρόπους που ανταποκρίνονται οι ξενοδόχοι στα 
επικοινωνιακά µηνύµατα, παρουσιάζει για πρώτη φορά 
το concept “360° Exhibiting”, που δίνει την δυνατό-
τητα σε όσους το επιθυµούν να επιλέξουν κάποια, ή και 
όλα, τα στάδια καµπάνιας, έτσι ώστε:

1. Να γνωστοποιήσουν δυναµικά το brand τους σε ένα 
 ευρύ κοινό από ξενοδόχους και επαγγελµατίες 
 τουρισµού πριν και µετά την έκθεση.

2. Να αυξήσουν την επισκεψιµότητα του περιπτέρου 
 τους µε ειδικές ενέργειες που στοχεύουν στους 
 επισκέπτες του 100% Hotel Show.

3. Να µεγιστοποιήσουν τα οφέλη της συµµετοχής τους 
 στο 100% Hotel Show µε το αυτοµατοποιηµένο και 
 στοχευµένο Follow Up.

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ

 Online Profile Εκθέτη.

 Banners στο www.hotelshow.gr.

 Προβολή στο εβδοµαδιαίο Newsletter του 100%

 Hotel Show.

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

 Περίπτερο στην ενότητα της δραστηριοποίησης κάθε 

 εταιρείας.

 Επιπρόσθετη προβολή στα ειδικά σηµεία της έκθεσης.

 Πακέτα Χορηγίας επικοινωνίας.

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ

 Remarketing προβολή στους επισκέπτες του

 www.hotelshow.gr µέσω των Social Media.

 Αποστολή εξατοµικευµένου Newsletter στους 

 επισκέπτες του 100% Hotel Show.

 Banners στο www.hotelshow.gr 

Ζητήστε ραντεβού µε έναν εξειδικευµένο 
σύµβουλο για το ολοκληρωµένο στήσιµο της 
καµπάνιας σας.
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ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ WORKSHOPS

360° EXHIBITING ΣΤΟ 100% HOTEL SHOW

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 2000 ATTENDEES



www.hotelshow.gr

212.2134.125


