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> Πλούσια Θεµατική Ποικιλία
> Επίκαιρη και Πρακτική Πληροφορία
> Πολύ Αξιόλογοι Προσκεκληµένοι
> Δηµιουργική Ανταλλαγή Απόψεων



ABOUT >

>

Το “IOO% Broadcasting” είναι η Web-TV που δηµιούργησε το IOO% Ηotel Show, µε στόχο την 
παροχή Εξειδικευµένης Τεχνογνωσίας και Πληροφόρησης, αλλά και το συστηµατικό Networking 
µεταξύ Ξενοδόχων, Επαγγελµατιών Τουρισµού και Προµηθευτών. Έτσι, το IOO% Hotel Show 
αναδεικνύεται σε µια ολοκληρωµένη Πλατφόρµα κάθετης παρέµβασης και επιδραστικότητας στον 
Κλάδο της Φιλοξενίας, µε προϊόντα τόσο εκθεσιακά (Έκθεση IOO% Hotel Show, IOO% Hotel 
Workshop Tour) όσο και µιντιακά (IOO% Broadcasting, IOO% Hotel Specials κοκ).  
 
Το IOO% Broadcasting εκπέµπει διαδικτυακά, σε συγκεκριµένα time zones, αλλά µε πλούσια 
θεµατική ποικιλία και πολύ αξιόλογους προσκεκληµένους, εστιάζοντας στην επίκαιρη όσο και 
πρακτική πληροφορία, αλλά και τη δηµιουργική ανταλλαγή απόψεων.

Παρουσίαση σύγχρονων τάσεων, καινοτοµιών και λύσεων, που συµβάλ-
λουν στη δηµιουργία τουριστικών προϊόντων, απόλυτα συµβατών µε τις 

σηµερινές αλλά και τις µελλοντικές ανάγκες και απαιτήσεις. 

Η κάθε εκποµπή IOO% Trends & Innovations είναι θεµατική, ενώ, κατόπιν 
αξιολόγησης, µπορεί να ακολουθεί 15λεπτη πρακτική παρουσίαση λύσης, 

ως Case Study Εφαρµογής σε Ξενοδοχείο. 

Συνεντεύξεις µε πρόσωπα που για διάφορους 
λόγους είναι επιδραστικά για τον κλάδο. 

Στόχος της εκποµπής είναι να συστήσει το πρόσω-
πο στο κοινό- η οποιαδήποτε επιχειρηµατική πτυχή 

φωτίζεται µέσα από την προσωπική ιστορία του 
προσκεκληµένου.

Με την επιµέλεια της Ερευνητικής Οµάδας “Flatod-19/Flexible 
Tourism Destinations”. 

Η εκποµπή διερευνά τις πολύπλοκες προκλήσεις τής νέας “κανο-
νικότητας” στην εποχή τού Covid-19 και µετά, και το πώς αυτή 

επηρεάζει το Τουριστικό µας µοντέλο, τους ελληνικούς Προορι-
σµούς και τις ανάγκες διαχείρισης και προβολής τους.

ΟΙ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΤΟΥ IOO% BROADCASTING
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PROMOTION > Οφέλη από την προβολή στο ΙΟΟ% Broadcasting

> Υψηλού επιπέδου Brand Awareness και Brand Positioning.

> Άµεση επικοινωνία µε το κοινό τού ΙΟΟ% Hotel Show, που αποτελεί και ένα µεγάλο
τµήµα όσων παρακολουθούν τις εκποµπές τού ΙΟΟ% Broadcasting, αποτελούµενο από
Ξενοδόχους, Ιδιοκτήτες Βίλας, Επαγγελµατίες Τουρισµού, Αρχιτέκτονες, Interior Designers κοκ.

> Άµεση προσέγγιση νέων δυνητικών πελατών και µελλοντικών επαγγελµατιών στο Hospitality
Industry, οι οποίοι επίσης αποτελούν ένα βασικό κοινό τού ΙΟΟ% Hotel Show, και κατά
συνέπεια του ΙΟΟ% Broadcasting.

> Διαµόρφωση (από εξειδικευµένους editors) ενός άψογα επεξεργασµένου περιεχοµένου για
υλικά, προϊόντα, πρόσωπα, δραστηριότητες κοκ της εταιρείας σας, το οποίο µπορεί να
χρησιµοποιηθεί στη συνέχεια από εσάς.



PROMOTION 
OPTIONS I

SPONSORSHIPS

Ενισχύστε το Brand Awareness της επιχείρησής σας, 
µέσω Χορηγικής Υποστήριξης των εκποµπών τού 
IOO% Broadcasting. Μπορείτε να συνδέσετε το brand 
σας είτε µε συγκεκριµένες εκποµπές, είτε µε το σύνολο 
των εκποµπών, για µια συγκεκριµένη µέρα, για έναν 
µήνα, ή για ευρύτερο χρονικό διάστηµα. 

ΧΟΡΗΓΟΣ ΙΟΟ% BROADCASTING

>

Χορηγία Συνόλου Εκποµπών για καθορισµένο χρονικό διάστηµα 

Το πρόγραµµα Χορηγίας IOO% Broadcasting διατίθεται αποκλειστικά σε µία εταιρεία, και περιλαµβάνει τα ακόλουθα:

> Σταθερή εµφάνιση του λογοτύπου του Χορηγού IOO% Broadcasting, σε µέγεθος µεγαλύτερο από τα λογότυπα  των  
 υπόλοιπων Χορηγών, στο γραφιστικό περιβάλλον της online µετάδοσης, σε προνοµιακή θέση πάνω από το δηµιουργικό 
 της κάθε εκποµπής, καθ' όλη τη διάρκεια των εκποµπών.  
> Εµφάνιση του λογοτύπου του Χορηγού IOO% Broadcasting, σε µέγεθος µεγαλύτερο από τα λογότυπα των υπόλοιπων 
 Χορηγών και σε προνοµιακή θέση, στα δηµιουργικά που θα προβάλλονται στην Οθόνη Παρουσίασης, πριν την έναρξη, 
 αλλά και στο τέλος της κάθε εκποµπής.
> Εµφάνιση του λογοτύπου του Χορηγού IOO% Broadcasting, στο scrolling µε την περιγραφή της θεµατολογίας της κάθε 
 εκποµπής (το λογότυπο του Χορηγού ΙΟΟ% Broadcasting θα ακολουθεί σταθερά την περιγραφή της θεµατολογίας). 
> Προβολή Video του Χορηγού IOO% Broadcasting, διάρκειας έως 30 δευτερόλεπτα, κατά τη διάρκεια της κάθε εκποµπής, 
 σε χρονικό σηµείο που θα συµφωνηθεί από κοινού (πριν την έναρξη, κατά τη διάρκεια, ή στο τέλος της εκποµπής).
> Ειδική, Εκτεταµένη Αναφορά στον Χορηγό IOO% Broadcasting από τον Παρουσιαστή της κάθε εκποµπής, κατά τη 
 διάρκεια των εκποµπών.
> Δυνατότητα Live παρουσίασης ενός Προϊόντος (ή Υπηρεσίας), ενός Προσώπου ή ενός Case Study από τον Χορηγό 
 IOO% Broadcasting, σε εκποµπή που θα συµφωνηθεί από κοινού (για λόγους θεµατικής συνάφειας). 
 Διάρκεια παρουσίασης: έως 10 λεπτά.  
> Το αντικείµενο της Live παρουσίασης (Προϊόν ή Υπηρεσία/Πρόσωπο/Case Study) θα ενταχθεί σε µια από τις τακτικές 
 αποστολές newsletters των “IOO% Hotel Specials” του  τα οποία αποστέλλονται στο σύνολο της www.hotelshow.gr
 βάσης αποδεκτών του IOO% Hotel Show (πάνω από 45.000 subscribers).
> Την παρουσίαση στο newsletter των “IOO% Hotel Specials” θα ακολουθήσουν posts µέσα από τα social media του 
 IOO% Hotel Show.
> Top-Page Banner του Χορηγού IOO% Broadcasting, σε όλες τις σελίδες των IOO% Hotel Specials, στο 
 www.hotelshow.gr. Διάσταση Banner: 728 Χ 90 px και 320 Χ 50 px για τη mobile εκδοχή.
> Εµφάνιση του Logo του Χορηγού IOO% Broadcasting, σε προνοµιακή θέση στο σύνολο του Branding του 
 IOO% Broadcasting (Facebook, Youtube & Social Covers, Newsletters, Δελτία Τύπου). 
> Αναφορά του Χορηγού IOO% Broadcasting στα social media posts που γίνονται για να ανακοινωθεί η κάθε εκποµπή, ή 
 στον απολογισµό της.

Κόστος Χορηγίας IOO% Broadcasting (προ ΦΠΑ):   

 Για έναν µήνα (8 εκποµπές)  € 3000,00
 Για δυο µήνες (16 εκποµπές)  € 5000,00
 Για τρεις µήνες (24 εκποµπές)  € 7000,00

https://www.hotelshow.gr/


PROMOTION 
OPTIONS Ι

SPONSORSHIPS

ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ

>

Χορηγία µιας συγκεκριµένης σειράς Εκποµπών για καθορισµένο χρονικό διάστηµα 

Το πρόγραµµα Χορηγίας Εκποµπής διατίθεται αποκλειστικά σε µία εταιρεία ανά τίτλο εκποµπής (ΙΟΟ% Trends & Innovations / 
ΙΟΟ% Hospitality Person / ΙΟΟ% Tourism Destinations), και περιλαµβάνει τα ακόλουθα:

> Σταθερή εµφάνιση του λογοτύπου τού Χορηγού Εκποµπής στο γραφιστικό περιβάλλον τής online µετάδοσης, στην 
 πρώτη θέση σε σχέση µε τα λογότυπα των Χορηγών, καθ' όλη τη διάρκεια των εκποµπών.  
> Εµφάνιση του λογοτύπου τού Χορηγού Εκποµπής στα δηµιουργικά που θα προβάλλονται στην Οθόνη Παρουσίασης, πριν 
 την έναρξη, αλλά και στο τέλος, της κάθε εκποµπής, στην πρώτη θέση σε σχέση µε τα λογότυπα των Χορηγών.
> Προβολή Video του Χορηγού Εκποµπής, διάρκειας έως 20 δευτερόλεπτα, κατά τη διάρκεια της κάθε εκποµπής, σε 
 χρονικό σηµείο που θα συµφωνηθεί από κοινού (πριν την έναρξη, κατά τη διάρκεια ή στο τέλος της εκποµπής).
> Ειδική Αναφορά στον Χορηγό Εκποµπής από τον Παρουσιαστή τής κάθε εκποµπής, κατά τη διάρκεια των εκποµπών.
> Δυνατότητα Live παρουσίασης ενός Προϊόντος (ή Υπηρεσίας), ενός Προσώπου ή ενός Case Study από τον Χορηγό 
 Εκποµπής, σε εκποµπή που θα συµφωνηθεί από κοινού (για λόγους θεµατικής συνάφειας). 
 Διάρκεια παρουσίασης: έως 10 λεπτά.   
> Το αντικείµενο της Live παρουσίασης (Προϊόν ή Υπηρεσία/Πρόσωπο/Case Study) θα ενταχθεί σε µια από τις τακτικές 
 αποστολές newsletters των “ΙΟΟ% Hotel Specials” του , τα οποία αποστέλλονται στο σύνολο της www.hotelshow.gr
 βάσης αποδεκτών τού ΙΟΟ% Hotel Show (πάνω από 45.000 subscribers).
> Την παρουσίαση στο newsletter των “ΙΟΟ% Hotel Specials” θα ακολουθήσουν posts µέσα από τα social media 
 του ΙΟΟ% Hotel Show.
> Side Banner του Χορηγού Εκποµπής, σε όλες τις σελίδες των ΙΟΟ% Hotel Specials, στο www.hotelshow.gr. 
 Διάσταση Banner: 550 X 550 px.
> Εµφάνιση του Logo τού Χορηγού Εκποµπής, στο σύνολο του Branding του ΙΟΟ% Broadcasting (Facebook, Youtube & 
 Social Covers, Newsletters, Δελτία Τύπου). 
> Αναφορά τού Χορηγού Εκποµπής στα social media posts που γίνονται για να ανακοινωθεί η κάθε εκποµπή, ή στον 
 απολογισµό της.

Κόστος Χορηγίας Εκποµπής (προ ΦΠΑ)

 Εκποµπή “ΙΟΟ% Tourism Destinations”: 

 Για έναν µήνα (4 εκποµπές)  € 2000,00
 Για δυο µήνες (8 εκποµπές)  € 3000,00
 Για τρεις µήνες (12 εκποµπές)  € 4000,00    

Ενισχύστε το Brand Awareness της επιχείρησής σας, 
µέσω Χορηγικής Υποστήριξης των εκποµπών τού 
IOO% Broadcasting. Μπορείτε να συνδέσετε το brand 
σας είτε µε συγκεκριµένες εκποµπές, είτε µε το σύνολο 
των εκποµπών, για µια συγκεκριµένη µέρα, για έναν 
µήνα, ή για ευρύτερο χρονικό διάστηµα. 

Εκποµπή “ΙΟΟ% Trends & Innovations” ή 
Εκποµπή “IOO% Hospitality Person”: 

Για έναν µήνα (2 εκποµπές)   € 1000,00
Για δυο µήνες (4 εκποµπές)   € 1500,00
Για τρεις µήνες (6 εκποµπές)   € 2000,00

https://www.hotelshow.gr/
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ΧΟΡΗΓΟΣ 

>

Ενισχύστε το Brand Awareness της επιχείρησής σας, 
µέσω Χορηγικής Υποστήριξης των εκποµπών τού 
IOO% Broadcasting. Μπορείτε να συνδέσετε το brand 
σας είτε µε συγκεκριµένες εκποµπές, είτε µε το σύνολο 
των εκποµπών, για µια συγκεκριµένη µέρα, για έναν 
µήνα, ή για ευρύτερο χρονικό διάστηµα. 

Χορηγία µιας ή περισσότερων Εκποµπών (κατ' επιλογή) 

Το πρόγραµµα Χορηγίας είναι εξαιρετικά ευέλικτο, καθώς δίνει τη δυνατότητα 
ελεύθερης επιλογής εκποµπής ή/και ηµεροµηνίας, και περιλαµβάνει τα ακόλουθα:

> Σταθερή εµφάνιση του λογοτύπου τού Χορηγού στο γραφιστικό περιβάλλον της 
 online µετάδοσης, καθ' όλη τη διάρκεια της εκποµπής για την οποία ισχύει η 
 Χορηγία.  
> Εµφάνιση του λογοτύπου του Χορηγού στα δηµιουργικά που θα προβάλλονται 
 στην Οθόνη Παρουσίασης, πριν την έναρξη, αλλά και στο τέλος, της εκποµπής 
 για την οποία ισχύει η Χορηγία.
> Ειδική Αναφορά στον Χορηγό από τον Παρουσιαστή της εκποµπής, κατά τη 
 διάρκεια της εκποµπής για την οποία ισχύει η Χορηγία.
> Εµφάνιση του Logo του Χορηγού στο σύνολο του Branding της εκποµπής για 
 την οποία ισχύει η Χορηγία (Facebook, Youtube & Social Covers, Newsletters, 
 Δελτία Τύπου). 
> Αναφορά του Χορηγού στα social media posts που γίνονται για να ανακοινωθεί 
 η εκποµπή για την οποία ισχύει η Χορηγία, ή στον απολογισµό της.

Κόστος Χορηγίας (προ ΦΠΑ):  

 Για µια εκποµπή € 700,00
 Για δυο εκποµπές € 1200,00
 Για τρεις εκποµπές € 1500,00
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ή ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Προβληθείτε στοχευµένα, παρουσιάζοντας την 
Επιχείρησή σας, συγκεκριµένα Προϊόντα ή Υπηρεσίες, 
Case Study Εφαρµογών σε Ξενοδοχειακά Projects, ή 
αναδεικνύοντας την ανθρώπινη πλευρά της Εταιρείας 
σας, συστήνοντας στο κοινό ένα Πρόσωπο που την 
εκπροσωπεί.  

Το προβαλλόµενο Προϊόν/Υπηρεσία συµπεριλαµβάνεται 
στις Προτεινόµενες Λύσεις για Ξενοδοχεία, στο πλαίσιο 
τής εκποµπής “IOO% Trends & Innovations”, η οποία 
εκπέµπει κάθε δεύτερη Πέµπτη, στις 11.00. Η κάθε εκποµπή 
IOO% Trends & Innovations είναι θεµατική, πράγµα που 
σηµαίνει πως το προβαλλόµενο Προϊόν/Υπηρεσία θα 
πρέπει, είτε να ενταχθεί σε µια ήδη υπάρχουσα θεµατική, 
είτε να δηµιουργηθεί µια θεµατική ενότητα που θα το 
συµπεριλάβει. 

Χρόνος που έχει στη διάθεσή της κάθε προβαλλόµενη 
λύση: 10 λεπτά.

Το βίντεο της εκποµπής που περιλαµβάνει και την παρουσία-
ση του προβαλλόµενου Προϊόντος/Υπηρεσίας, µετά την 
ολοκλήρωσή της, παραµένει διαθέσιµο, τόσο στο κανάλι 
του , όσο και στη σελίδα IOO% Hotel Show στο youtube
του .IOO% Hotel Show στο Facebook

Οι λύσεις που παρουσιάζονται στην εκποµπή IOO% Trends 
& Innovations συµπεριλαµβάνονται αυτόµατα και στην 
κατηγορία IOO% Products, σε µια από τις τακτικές 
αποστολές newsletters των “IOO% Hotel Specials” του 
www.hotelshow.gr, τα οποία αποστέλλονται στο σύνολο 
της βάσης αποδεκτών τού IOO% Hotel Show (πάνω από 
45.000 subscribers). Την παρουσίαση στο newsletter των 
“IOO% Hotel Specials” θα ακολουθήσουν posts µέσα από 
τα social media του IOO% Hotel Show.

Κόστος Παρουσίασης Προϊόντος/Υπηρεσίας (προ ΦΠΑ): 
 
 € 800,00 ανά προβαλλόµενη λύση.

Προσφέρεται η δυνατότητα παρουσίασης ενός συγκεκριµένου 
Case Study Εφαρµογής, µέσω του οποίου υπάρχει η δυνατότη-
τα να παρουσιαστεί πλήρως η προβαλλόµενη λύση, καθώς και 
τα οφέλη της. Το Case Study δύναται να ενταχθεί στην εκποµπή 
“IOO% Trends & Innovations” (η οποία εκπέµπει κάθε δεύτερη 
Πέµπτη στις 11.00), ή στην εκποµπή “IOO% Tourism 
Destinations” (η οποία εκπέµπει κάθε Πέµπτη στις 16.00), 
ανάλογα µε το είδος και την κατηγορία της λύσης.

Χρόνος παρουσίασης Case Study Εφαρµογής: 15 λεπτά.

Το βίντεο της εκποµπής που περιλαµβάνει και την παρουσίαση 
του Case Study, µετά την ολοκλήρωσή της, παραµένει διαθέσι-
µο, τόσο στο κανάλι του , IOO% Hotel Show στο youtube
όσο και στη σελίδα του . IOO% Hotel Show στο Facebook
Επιπρόσθετα, προσφέρεται η δυνατότητα, το βίντεο του 
Case Study να παραµείνει αυτόνοµα στο κανάλι του 
IOO% Hotel Show στο youtube.  

Τα Case Studies που παρουσιάζονται στις εκποµπές του IOO% 
Broadcasting, συµπεριλαµβάνονται αυτόµατα και στην 
κατηγορία IOO% Projects, σε µια από τις τακτικές αποστολές 
newsletters των “IOO% Hotel Specials” του 
www.hotelshow.gr, τα οποία αποστέλλονται στο σύνολο της 
βάσης αποδεκτών του IOO% Hotel Show (πάνω από 45.000 
subscribers). Την παρουσίαση στο newsletter των “IOO% 
Hotel Specials” θα ακολουθήσουν posts µέσα από τα social 
media του IOO% Hotel Show.

Κόστος Παρουσίασης Case Study (προ ΦΠΑ): 

 € 1000,00

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
CASE STUDY

https://www.hotelshow.gr/
https://www.hotelshow.gr/
https://www.facebook.com/pg/hotelshowgr/videos/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/hotelshowgr/videos/?ref=page_internal
https://www.youtube.com/c/HotelshowGr/videos?app=desktop
https://www.youtube.com/c/HotelshowGr/videos?app=desktop
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Προβληθείτε στοχευµένα, παρουσιάζοντας την 
Επιχείρησή σας, συγκεκριµένα Προϊόντα ή Υπηρεσίες, 
Case Study Εφαρµογών σε Ξενοδοχειακά Projects, ή 
αναδεικνύοντας την ανθρώπινη πλευρά της Εταιρείας 
σας, συστήνοντας στο κοινό ένα Πρόσωπο που την 
εκπροσωπεί.  

Είναι δεδοµένο πως, τις περισσότερες φορές, οι Επιχειρήσεις 
συνδέονται µε τα Πρόσωπα που τις εκπροσωπούν: σε αρκετές 
περιπτώσεις, οι (ήδη ή εν δυνάµει) πελάτες σας, επιθυµούν να 
γνωρίσουν καλύτερα το Πρόσωπο πίσω από µια Εταιρεία- κάτι 
που, εκτός από το όποιο κοινωνικό, µπορεί να έχει ξεκάθαρα 
εµπορικά αποτελέσµατα! Στο πλαίσιο της εκποµπής “IOO% 
Hospitality Person” (η οποία εκπέµπει κάθε δεύτερη Πέµπτη 
στις 11.00), αλλά και της εκποµπής “IOO% Tourism 
Destinations” (κάθε Πέµπτη στις 16.00), έχετε την ευκαιρία 
να παρουσιάσετε το “ανθρώπινο πρόσωπο” της εταιρείας σας.

Χρόνος Παρουσίασης Εκπροσώπου Εταιρείας: 20 λεπτά

Το βίντεο της εκποµπής που περιλαµβάνει και την Παρουσίαση 
Εκπροσώπου Εταιρείας, µετά την ολοκλήρωσή της, παραµένει 
διαθέσιµο, τόσο στο κανάλι του IOO% Hotel Show στο 
youtube, όσο και στη σελίδα του IOO% Hotel Show στο 
Facebook. Επιπρόσθετα, προσφέρεται η δυνατότητα, το 
βίντεο της Παρουσίασης Εκπροσώπου Εταιρείας να παραµείνει 
αυτόνοµα στο κανάλι του .   IOO% Hotel Show στο youtube

Τα Πρόσωπα που παρουσιάζονται στην εκποµπή IOO% 
Hospitality Person, συµπεριλαµβάνονται αυτόµατα και στην 
κατηγορία The Person Behind, σε µια από τις τακτικές 
αποστολές newsletters των “IOO% Hotel Specials” του 
www.hotelshow.gr, τα οποία αποστέλλονται στο σύνολο της 
βάσης αποδεκτών του IOO% Hotel Show (πάνω από 45.000 
subscribers). Την παρουσίαση στο newsletter των “IOO% 
Hotel Specials” θα ακολουθήσουν posts µέσα από τα social 
media του IOO% Hotel Show.

Κόστος Παρουσίασης Εκπροσώπου Εταιρείας (προ ΦΠΑ):    
   
   € 1000,00

Με δεδοµένο ότι το IOO% Broadcasting λειτουργεί µε 
“τηλεοπτικούς” κανόνες ως Web-TV, αξιοποιήστε τη 
δυνατότητα να προβάλλετε το «διαφηµιστικό σποτ» της 
εταιρείας σας στις εκποµπές του!

Το promotional video σας µπορεί να “παίξει” στο 
ξεκίνηµα, κατά τη διάρκεια ή στο τέλος µιας ή 
περισσότερων εκποµπών, ανάλογα µε τη συµφωνία.

Μέγιστος χρόνος διάρκειας βίντεο: 
30 δευτερόλεπτα

Κόστος Προβολής Βίντεο (προ ΦΠΑ): 

 € 500,00 για µια Προβολή Βίντεο σε όλες τις 
 εκποµπές ενός µήνα (8 εκποµπές)

 € 800,00 για µια Προβολή Βίντεο σε όλες τις 
 εκποµπές δυο µηνών (16 εκποµπές)

ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ή 
ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΟΥ ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΤΑ 
ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ

https://www.hotelshow.gr/
https://www.facebook.com/pg/hotelshowgr/videos/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/hotelshowgr/videos/?ref=page_internal
https://www.youtube.com/c/HotelshowGr/videos?app=desktop


PROMOTION 
OPTIONS ΙΙ

CONTENT
>

Προβληθείτε στοχευµένα, παρουσιάζοντας την 
Επιχείρησή σας, συγκεκριµένα Προϊόντα ή Υπηρεσίες, 
Case Study Εφαρµογών σε Ξενοδοχειακά Projects, ή 
αναδεικνύοντας την ανθρώπινη πλευρά της Εταιρείας 
σας, συστήνοντας στο κοινό ένα Πρόσωπο που την 
εκπροσωπεί.  

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

Επιθυµείτε να προβληθείτε στην Κατηγορία Προβολής “Content” του ΙΟΟ% Broadcasting, αλλά χρειάζεστε 
Δηµιουργία Εξειδικευµένου Περιεχοµένου; 

Η απόλυτα εξειδικευµένη οµάδα τού ΙΟΟ% Broadcasting προσφέρει “One Stop Shop” Στοχευµένες 
Υπηρεσίες, που διαµορφώνουν ένα ολιστικό πακέτο προβολής µέσω Περιεχοµένου:

>   Δηµιουργία, ή Επεξεργασία, Εταιρικού Banner ή Logo.
>   Δηµιουργία Προϊοντικού Concept (Περιγραφικά Κείµενα-Αρχείο Παρουσίασης-Εφαρµογές).
>   Set Up του Case Study. Περιλαµβάνει Συµβουλευτική στησίµατος Θεµατολογίας, Edit Περιεχοµένου και 
 Υποστήριξη την ώρα του Live.
>   Παραγωγή Εταιρικού ή Προϊοντικού Βίντεο.

Κόστος Παραγωγής Περιεχοµένου (προ ΦΠΑ): 

 Κατόπιν προσωποποιηµένης ανάλυσης αναγκών.



www.hotelshow.gr

212.2134.125


