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Σ Τ Ο Χ Ο Σ
Η καλύτερη δυνατή προβολή στους 3Ο.ΟΟΟ+ επισκέπτες του ΙΟΟ% Hotel Show,
µε δυναµικό branding και εξαιρετικό positioning, λόγω και της ιδιαίτερης έµφασης
που δίνει η Έκθεση στην αισθητική των εντύπων επικοινωνίας µε τους επισκέπτες
της. Μεγιστοποίηση των οφελών της συµµετοχής για τους εκθέτες.
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Τσάντες
Επισκεπτών

Κονκάρδες
Επισκεπτών

ΜΕΣΟ

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ένθετο στην τσάντα
του Επισκέπτη

Το έντυπο της εταιρείας του διαφηµιζόµενου
τοποθετείται στη τσάντα που παίρνει ο επισκέπτης
κατά την είσοδό του στο IOO% Hotel Show

Εκθέτες
€25O,OO

Μη εκθέτες
€5OO,OO

Λογότυπο του
διαφηµιζόµενου στη
µία όψη της τσάντας
επισκέπτη

Το λογότυπο του διαφηµιζόµενου τοποθετείται
στη µία όψη της τσάντας που παίρνει ο επισκέπτης
κατά την είσοδό του στο IOO% Hotel Show

Εκθέτες
€3.OOO,OO

Μη εκθέτες
€6.OOO,OO

Λογότυπο του
διαφηµιζόµενου
τυπωµένο στα lanyards
των badges εισόδου

Το λογότυπο του διαφηµιζόµενου θα εκτυπωθεί
εναλλάξ µε το λογότυπο του IOO% Hotel Show
στα lanyards που παίρνουν όλοι οι επισκέπτες της
διοργάνωσης κατά την είσοδό τους στην έκθεση

Εκθέτες
€2.5OO,OO

Μη εκθέτες
€5.OOO,OO

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

ΔΕΙΓΜΑ

ΚΟΣΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΟΣΤΟΣ

Προβολή του
λογοτύπου του
διαφηµιζόµενου
στα ειδικά
κρεµαστά
banners στους
διαδρόµους του
κάθε Section

Ειδικά banners διπλής όψης
αναρτώνται στους
διαδρόµους, πριν την έναρξη
του κάθε Section, προκειµένου
οι επισκέπτες να
αντιλαµβάνονται την αλλαγή
των θεµατικών ενοτήτων.
Οι διαφηµιζόµενοι εκθέτες,
προβάλλουν το λογότυπό τους
σε ένα από τα πιο περίοπτα
σηµεία της Έκθεσης.

Εκθέτες
€I.2OO,OO
ανά Section

Εµφάνιση του
λογοτύπου του
διαφηµιζόµενου
στη
διαδραστική
κάτοψη στον
χώρο της
εισόδου του
ΙΟΟ% Hotel
Show

Στην είσοδο του
IOO% Hotel
Show, τοποθετούνται
εντυπωσιακά δηµιουργικά
διάστασης 2 x 2 m που
απεικονίζουν την κάτοψη του
κάθε Section της Έκθεσης.
Στην κάτοψη εµφανίζεται λίστα
µε όλους τους εκθέτες καθώς
και τον αριθµό του περιπτέρου
τους. Οι διαφηµιζόµενοι
εκθέτες προβάλλονται µέσω
ενός ειδικού Pin που
τοποθετείται πάνω στην
κάτοψη µε το λογότυπο της
εταιρείας τους, κάνοντας την
συµµετοχή τους να ξεχωρίσει
από τον ανταγωνισµό.

Εκθέτες
€25Ο,ΟΟ

Εκτυπώσεις
εντός της
Έκθεσης
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Διαφήµιση
στο
Exhibitors
Guide

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οπισθόφυλλο

24 x 34 cm

Εκθέτες
€2.OOO,OO

Μη εκθέτες
€3.OOO,OO

Σελιδοδείκτης
απλός

Ένθετος σελιδοδείκτης
χάρτινος που συνοδεύει το
έντυπο (ο διαφηµιζόµενος
αναλαµβάνει την εκτύπωση και
παράδοση των σελιδοδεικτών
στη διοργάνωση, τουλάχιστον
IO µέρες πριν την έναρξη της
έκθεσης)

Εκθέτες
€I.5OO,OO

Μη εκθέτες
€2.5OO,OO

Σελιδοδείκτης
µε κορδόνι

Ένθετος σελιδοδείκτης
χάρτινος µε κορδόνι
ενσωµατωµένος στο έντυπο
(η διοργάνωση αναλαµβάνει
την εκτύπωση και ενσωµάτωση
των σελιδοδεικτών στο
έντυπο, βάσει µακέτας που
παραδίδεται από τον
διαφηµιζόµενο)

Εκθέτες
€3.OOO,OO

Μη εκθέτες
€4.OOO,OO

Iο Σαλόνι

48 x 34 cm

Εκθέτες
€2.OOO,OO

Μη εκθέτες
€3.OOO,OO

2ο Σαλόνι

48 x 34 cm

Εκθέτες
€I.8OO,OO

Μη εκθέτες
€2.6OO,OO

3ο Σαλόνι

48 x 34 cm

Εκθέτες
€I.6OO,OO

Μη εκθέτες
€2.4OO,OO

Σαλόνι

48 x 34 cm

Εκθέτες
€I.5OO,OO

Μη εκθέτες
€2.25O,OO

3η Εξωφύλλου

24 x 34 cm

Εκθέτες
€I.OOO,OO

Μη εκθέτες
€I.5OO,OO

Δεξιά Σελίδα δίπλα
στο Editorial

24 x 34 cm

Εκθέτες
€I.2OO,OO

Μη εκθέτες
€I.8OO,OO

Ολοσέλιδη

24 x 34 cm

Εκθέτες
€9OO,OO

Μη εκθέτες
€I.35O,OO

Ηµισέλιδη

24 x I7 cm

Εκθέτες
€5OO,OO

Μη εκθέτες
€75O,OO

ΚΟΣΤΟΣ
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