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Το ΙΟΟ% Hotel Show, αποτελεί µια ολοκληρωµένη Πλατφόρµα Προβολής και Επικοινωνίας 
Προµηθευτικών Εταιρειών µε το εξειδικευµένο επαγγελµατικό κοινό της Έκθεσης (Ξενοδόχους, 
Στελέχη Τουριστικών Μονάδων, Villa Owners, Αρχιτέκτονες, Designers, Κατασκευαστικές 
Εταιρείες, Επαγγελµατίες του Τουρισµού κοκ). 
Στο πλαίσιο αυτό, δίνει την ευκαιρία στους Εκθέτες του να ενισχύσουν την προβολή της 
επιχείρησής τους πριν, κατά τη διάρκεια και µετά την Έκθεση, µέσω µιας σειράς από εργαλεία και 
ενέργειες που βοηθούν τις εταιρείες να έχουν µια δυναµικότερη τοποθέτηση στην ξενοδοχειακή 
αγορά, αυξάνοντας τις προοπτικές πωλήσεων µέσω ενός ολοκληρωµένου πλάνου προβολής. 
Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα σε επιλεγµένες εταιρείες που για διάφορους λόγους δεν 
συµµετέχουν στην Έκθεση IOO% Hotel Show, να χρησιµοποιήσουν έναν περιορισµένο αριθµό 
των εργαλείων αυτών.
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Αναβάθµιση της παρουσίας και της αποτελεσµατικότητας των εκθετών. Ολιστική, 
36Ο° προσέγγιση της συµµετοχής στην Έκθεση, που δίνει τη δυνατότητα στον 
διαφηµιζόµενο να ξεχωρίσει από τον ανταγωνισµό και να αναπτύξει ισχυρά κανάλια 
επικοινωνίας µε το υψηλότερο επίπεδο των επισκεπτών του ΙΟΟ% Hotel Show.

Το ΙΟΟ% Hotel Show, αναβαθµίζει 
την παρουσία και την 
αποτελεσµατικότητα των εκθετών 
του µέσα από την προδιαγραφή 
Ειδικών Concept Συµµετοχής. Η 
ειδική οµάδα της έκθεσης, µελετά τα 
προϊόντα και τις υπηρεσίες των 
εταιρειών που θα ενεργοποιήσουν 
τη νέα υπηρεσία, και προδιαγράφει 
ένα πρωτότυπο Concept 
Συµµετοχής που θα αναβαθµίσει την 
παρουσία τους στην έκθεση και θα 
τις αναδείξει από τον ανταγωνισµό. 
Τα ειδικά concepts αναδεικνύουν τα 
συγκριτικά πλεονεκτήµατα των 
εταιρειών προς τους ξενοδόχους 
ενώ προωθούνται και από ένα 
ειδικό επικοινωνιακό πλάνο από τα 
κανάλια του ΙΟΟ% Hotel Show.

> Brief κεντρικής ιδέας της Conceptual Συµµετοχής και 
 πρόταση στησίµατος περιπτέρου µε ειδικά 
 moodboards.
> Ειδική προώθηση της Conceptual Συµµετοχής στο 
 ειδικό section του www.hotelshow.gr µε τις 
 conceptual εταιρείες.
> Δηµιουργία Ειδικής Καµπάνιας της Conceptual 
 Συµµετοχής µέσα από τα Newsletters και τα Social 
 Media της Έκθεσης.
> Παρουσίαση στο Visitors Guide που παραλαµβάνουν 
 οι επισκέπτες στην έκθεση.
> Προβολή στο ειδικό Video για τις Conceptual 
 Συµµετοχές στην αίθουσα των Workshops. 
> Προώθηση στο ειδικό section “Ανακαλύψτε τις 
 Conceptual Συµµετοχές” στην είσοδο της έκθεσης.
> Ένταξη στη διαδικασία των Προκαθορισµένων 
 Ραντεβού από το ειδικό τµήµα επισκεπτών της 
 έκθεσης.
> Δηµιουργία ειδικού άρθρου παρουσίασης στο Blog 
 του ΙΟΟ% Hotel Show και προώθησή του στο 
 δίκτυο (newsletter, social media κοκ).

Εκθέτες
€ 5ΟΟΟ,ΟΟ

Για συµµετοχή 
στα ειδικά 
Concept 

Συµµετοχής θα 
γίνει 

αξιολόγηση από 
το ειδικό τµήµα 

του ΙΟΟ% 
Hotel Show και 
θα επιλεγεί µόνο 
µια εταιρεία ανά 

κατηγορία 
προϊόντος.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΟΣΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΟΣΤΟΣ

ADVANCED 
PROMOTIONAL 
TOOLS

Σ Τ Ο Χ Ο Σ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ CONCEPT ΕΚΘΕΣΙΑΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ CASE STUDY ΣΤΑ WORKSHOPS

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ / ΠΑΡΟΧΕΣ / ΚΟΣΤΗ

Τα Workshops του ΙΟΟ% Hotel 
Show συγκεντρώνουν πάνω από 
4.ΟΟΟ συµµετέχοντες υψηλής 
ποιότητας και έχουν αποτελέσει ένα 
από τα σηµαντικότερα εργαλεία 
προώθησης που αποφέρουν άµεσες 
πωλήσεις. Για πρώτη φορά, µετά και 
από την τεράστια επιτυχία του 
ΙΟΟ% Hotel Workshop Tour, το 
ΙΟΟ% Hotel Show παρουσιάζει τα 
Case Studies, που αποτελούν 
ειδικές παρουσιάσεις εταιρειών σε 
συνδυασµό µε την επίσηµη 
θεµατολογία της έκθεσης. Η οµάδα 
του ΙΟΟ% Hotel Show φροντίζει 
για την υψηλής ποιότητας επιµέλεια 
των Case Studies, ενώ παράλληλα 
εκτελεί και ένα δυναµικό πλάνο 
επικοινωνίας στο κοινό της 
έκθεσης, διασφαλίζοντας τα µέγιστα 
επικοινωνιακά αποτελέσµατα.

> Προδιαγραφή της θεµατολογίας της παρουσίασης 
 και δηµιουργία ειδικής Σκαλέτας.

> Επιµέλεια του τελικού περιεχοµένου σε επίπεδο 
 Visual & Content.

> Δηµοσίευση στην ειδική ενότητα των Workshops 
 του ΙΟΟ% Hotel Show.

> Προώθηση του Case Study µέσα από τα 
 Newsletters και τα Social Media της έκθεσης.

Εκθέτες
€ 2.ΟΟΟ,ΟΟ
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Newsletter

Top Banner Τοποθέτηση Banner διάστασης 728 x 9O px 
στο πάνω µέρος του Newsletter

Εκθέτες 
€ΙΟΟ,ΟΟ

Μη εκθέτες 
€Ι5Ο,ΟΟ

Ι 
αποστολή 

Dedicated 
Newsletter

Εξατοµικευµένο Newsletter στην ειδική 
βάση δεδοµένων του ΙΟΟ% Hotel Show, µε 
επιµέλεια από την εσωτερική οµάδα της 
διοργάνωσης 

Εκθέτες 
€7ΟΟ,ΟΟ

Μη εκθέτες 
€I.ΟΟΟ,ΟΟ

Ι 
αποστολή 

ΙΟΟ% Hotel Blog

(Τµήµα της 
Πλατφόρµας 

www.hotelshow.gr
µε πάνω από 
2ΟΟ.ΟΟΟ 

υψηλής ποιότητας 
επισκέπτες 
ετησίως)

Sponsored 
Content

Δηµοσίευση άρθρου σχετικής θεµατολογίας 
(παραδίδεται από τον πελάτη και εγκρίνεται 
από το ΙΟΟ% Hotel Show) στο ΙΟΟ% Hotel 
Blog (www.hotelshow.gr/gr/blog). 
Προώθηση του άρθρου µέσα από τα 
Newsletters και τα Social Media του 
ΙΟΟ% Hotel Blog.

Εκθέτες 
€35Ο,ΟΟΟ

Μη εκθέτες
 €5ΟΟ,ΟΟΟ

Ι5 
ηµέρες στην 

αρχική 
σελίδα του 

ΙΟΟ% Hotel 
Blog 

Dedicated 
Article

Η οµάδα του ΙΟΟ% Hotel Show, 
αναλαµβάνει τη Δηµιουργία, Δηµοσίευση και 
Προώθηση περιεχοµένου, προσφέροντας 
στον διαφηµιζόµενο µια υψηλής απόδοσης 
προωθητική ενέργεια, που περιλαµβάνει:

> Εύρεση ειδικής θεµατολογίας που θα 
 αναδεικνύει τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα 
 της εταιρείας.
> Συγγραφή ενός υψηλής ποιότητας άρθρου 
 ειδικά προδιαγεγραµµένου για τις µηχανές 
 αναζήτησης.
> Προώθηση του άρθρου µέσα από τα 
 Newsletters και τα Social Media της 
 έκθεσης.

Εκθέτες 
€6ΟΟ,ΟΟ

Μη εκθέτες 
€9ΟΟ,ΟΟ

Ι5 
ηµέρες στην 

αρχική 
σελίδα του 

ΙΟΟ% Hotel 
Blog 

Πλατφόρµα 
www.hotelshow.gr

(πάνω από 
2ΟΟ.ΟΟΟ 

υψηλής ποιότητας 
επισκέπτες 
ετησίως)

Primary 
Banner

Τοποθέτηση Primary Banner µε συχνότητα 
εµφάνισης Ι/3 και διάστασης 728x9Οpx, στο 
επάνω τµήµα όλων των σελίδων του 
www.hotelshow.gr 

Εκθέτες 
€4ΟΟ,ΟΟ

Μη εκθέτες
€6ΟΟ,ΟΟ

3Ο 
ηµέρες

Pop up 
Banner

Προώθηση µέσω ειδικού pop up banner. Το 
banner θα εµφανίζεται κατά την πρώτη είσοδο 
του επισκέπτη στο www.hotelshow.gr και θα 
επανεµφανίζεται µετά από 5 µέρες από την 
προηγούµενη είσοδο του επισκέπτη στη σελίδα

Εκθέτες 
€I.ΟΟΟ,ΟΟ

Μη εκθέτες 
€I.5ΟΟ,ΟΟΟ

3Ο 
ηµέρες

Δωρεάν 
(βάσει αξιολόγησης 

των προϊόντων)
Ετήσια

Φιλοξενία επιλεγµένων προϊόντων στο Index 
by Product του ΙΟΟ% Products Directory 
(www.hotelshow.gr/gr/suppliers-directory)

ΙΟΟ% Products 
Directory

Παρουσίαση 
προϊόντων

Branding - 
Επικοινωνία

Ολοκληρωµένη εταιρική και προϊοντική 
παρουσίαση. Προγραµµατισµός ραντεβού µε 
pre-registered Visitors 

Δωρεάν 
(αυστηρά για εκθέτες)

Online Exhibitor 
Profile στο 

www.hotelshow.gr

6 
µήνες

DIGITAL 
PROMOTION Ανάπτυξη δυναµικού Brand Awareness, για την αποτελεσµατικότερη προσέλκυση 

του ενδιαφέροντος των υποψήφιων πελατών, αλλά και την επίτευξη περισσότερων 
ραντεβού κατά τη διάρκεια της Έκθεσης.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ / ΠΑΡΟΧΕΣ / ΚΟΣΤΗ

Σ Τ Ο Χ Ο Σ

ΜΕΣΟ  
ΕΙΔΟΣ

ΠΡΟΒΟΛΗΣ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΚΟΣΤΟΣ
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Το έντυπο της εταιρείας του διαφηµιζόµενου 
τοποθετείται στη τσάντα που παίρνει ο επισκέπτης 

κατά την είσοδό του στο IOO% Hotel Show 

Το λογότυπο του διαφηµιζόµενου τοποθετείται 
στη µία όψη της τσάντας που παίρνει ο επισκέπτης 

κατά την είσοδό του στο IOO% Hotel Show

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
€25O,OO

Μη εκθέτες
€5OO,OO

Εκθέτες
€3.OOO,OO

Μη εκθέτες
€6.OOO,OO

Εκθέτες
€2.5OO,OO

Μη εκθέτες
€5.OOO,OO

Ένθετο στην τσάντα 
του Επισκέπτη 

Λογότυπο του 
διαφηµιζόµενου στη 
µία όψη της τσάντας 

επισκέπτη

Λογότυπο του 
διαφηµιζόµενου 

τυπωµένο στα lanyards 
των badges εισόδου

Τσάντες 
Επισκεπτών

Κονκάρδες 
Επισκεπτών

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

PRINTED 
PROMOTION 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.

Σ Τ Ο Χ Ο Σ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ / ΠΑΡΟΧΕΣ / ΚΟΣΤΗ

ΜΕΣΟ  

ΜΕΣΟ  

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ  

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΚΟΣΤΟΣ

ΚΟΣΤΟΣΔΕΙΓΜΑ
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PRINTED 
PROMOTION

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ / ΠΑΡΟΧΕΣ / ΚΟΣΤΗ

Οπισθόφυλλο

Σελιδοδείκτης 
απλός

Σελιδοδείκτης 
µε κορδόνι

Σαλόνι

3η Εξωφύλλου

Δεξιά Σελίδα δίπλα 
στο Editorial

Ολοσέλιδη

Ηµισέλιδη

24 x 34 cm

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)

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)

Iο Σαλόνι 48 x 34 cm

48 x 34 cm

24 x 34 cm

24 x 34 cm

24 x 34 cm

24 x I7 cm

Εκθέτες
€2.OOO,OO

Μη εκθέτες
€3.OOO,OO

Εκθέτες
€I.5OO,OO

Μη εκθέτες 
€2.5OO,OO

Εκθέτες
€3.OOO,OO

Μη εκθέτες
€4.OOO,OO

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

Εκθέτες
€I.5OO,OO

Μη εκθέτες
€2.25O,OO

Εκθέτες
€I.OOO,OO

Μη εκθέτες
€I.5OO,OO

Εκθέτες
€I.2OO,OO

Μη εκθέτες
€I.8OO,OO

Εκθέτες
€9OO,OO

Μη εκθέτες
€I.35O,OO

Εκθέτες
€5OO,OO

Μη εκθέτες
€75O,OO

Διαφήµιση 
στο 

Exhibitors 
Guide

ΜΕΣΟ  ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΚΟΣΤΟΣ
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Το Platinum Πακέτο χορηγίας 
του IOO% Hotel Show 
αποτελεί ένα από τα 
δυναµικότερα εργαλεία στην 
Ελλάδα, για άµεση 
γνωστοποίηση η ενίσχυση της 
παρουσίας ενός brand στην 
Ξενοδοχειακή και Τουριστική 
αγορά αφού συµπεριλαµβάνει 
προωθητικές ενέργειες πριν, 
κατά την διάρκειά και µετά την 
έκθεση τόσο µέσα στην 
Έκθεση όσο και στα online 
και έντυπα µέσα.

Μέγιστη προβολή και τοποθέτηση των Χορηγών στην τουριστική αγορά, αφού οι 
συµµετέχουσες εταιρείες προβάλλονται σε όλα τα στάδια προώθησης της Έκθεσης, 
ενώ τα brands λαµβάνουν εξέχουσα θέση και προβολή και κατά τη διάρκεια της 
διοργάνωσης. Εξασφάλιση ουσιαστικών συγκριτικών πλεονεκτηµάτων και 
στρατηγική ταύτιση των Χορηγών µε τη Διοργάνωση. 

Το Gold Πακέτο χορηγίας 
του IOO% Hotel Show 
διασφαλίζει την 
αποτελεσµατική προβολή 
των εταιρειών κατά την 
διάρκεια της διοργάνωσης 
φέρνοντας τους επισκέπτες 
της έκθεσης σε άµεση 
επαφή µε το brand 
επιτυγχάνοντας µια 
σηµαντική τοποθέτηση και 
σηµαντικές επαφές.

Το Silver Πακέτο χορηγίας του 
IOO% Hotel Show είναι το 
ιδανικό εργαλείο για τις εταιρείες 
που τους ενδιαφέρει µια 
δυναµική online καµπάνια 
προσεγγίζοντας διαδικτυακά το 
κοινό της έκθεσης, πριν, κατά την 
διάρκεια και µετά την 
διοργάνωση. Τα online µέσα του 
IOO% Hotel Show είναι από τα 
επιδραστικότερα στην Ελληνική 
αγορά και εξασφαλίζουν 
σηµαντική προώθηση στους 
συµµετέχοντες.

PLATINUM
SPONSOR

GOLD 
SPONSOR

SILVER
SPONSOR

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΟΦΕΛΩΝ ΧΟΡΗΓΟΥ

OFFICIAL 
SPONSORSHIP 
PROGRAMS

Σ Τ Ο Χ Ο Σ

Info Desk του Χορηγού διάστασης 2x2 m µέσα στην Έκθεση.

Ανάρτηση ειδικού κρεµαστού banner διάστασης 2xI m που θα 
συµπεριλαµβάνει το Brand του Χορηγού, πάνω από το 

κεντρικό lounge bar της διοργάνωσης.

Προβολή του Brand του Χορηγού, στην ειδική φάσα 
προβολής των συνεργατών της διοργάνωσης, στις κεντρικές 

εκτυπώσεις στα σηµεία ενηµέρωσης µέσα στην Έκθεση.

Μόνιµο Branding του Χορηγού, στο Back Wall του 
Workshop Stage που θα πραγµατοποιηθούν οι παράλληλες 

εκδηλώσεις.

Δυνατότητα προβολής λογοτύπου και mini video 3O’’ του 
Χορηγού, στις ειδικές οθόνες του Workshop Stage.

Παρουσίαση case study σε Workshop της Έκθεσης που θα 
επιλεγεί από κοινού.

Τοποθέτηση έντυπου υλικού του Χορηγού στην τσάντα που 
παίρνει ο επισκέπτης κατά την είσοδό του στο 

IOO% Hotel Show.

Προβολή του Brand του Χορηγού, στην ειδική φάσα προβολής των 
συνεργατών της διοργάνωσης στο www.hotelshow.gr, καθώς και 
στα εβδοµαδιαία newsletters µε ειδική σήµανση και link χορηγού.

Primary Banner του Χορηγού, διάστασης 728x9O px στο επάνω 
τµήµα όλων των σελίδων του κεντρικού Website του IOO% 

Hotel Show, www.hotelshow.gr, µε συχνότητα προβολής 1/3.

Ειδικό Banner Χορηγού, στο B2B Περιβάλλον εκθετών και 
επισκεπτών µε συχνότητα προβολής I/3.

Ένα Sponsored άρθρο δηµοσιευµένο στο IOO% Hotel Blog 
του www.hotelshow.gr και προώθησή του µέσω των Social 

Media αλλά και του Newsletter του IOO% Hotel Blog.

Ένα εξατοµικευµένο Newsletter παρουσίασης στη συνολική 
Data Base του IOO% Hotel Show (µε περισσότερους από 

5O.OOO επαγγελµατίες παραλήπτες).

Μια εξατοµικευµένη remarketing καµπάνια διάρκειας I5 ηµερών 
στα social media, στα πλαίσια της προώθησης της διοργάνωσης.

Προώθηση του Χορηγού, στα αυτοµατοποιηµένα email µε τα 
Badge Εισόδου που παραλαµβάνουν όλοι οι Pre-Registered 

επισκέπτες της έκθεσης (πάνω από IO.OOO παραλήπτες).

Pop Up Banner του Χορηγού, διάστασης 3OOx25O px, κατά 
τη διάρκεια των IO τελευταίων ηµερών πριν την διοργάνωση.

Εµφάνιση µε ειδική σήµανση Χορηγού, στις προσκλήσεις που 
αποστέλλονται ταχυδροµικά σε key contacts του IOO% Hotel 

Show. Επίσης, εµφάνιση του Χορηγού στις αφίσες και 
γιγαντοαφίσες προώθησης της διοργάνωσης αλλά και σε 

οποιοδήποτε άλλο έντυπο µέσο εκδίδει ο θεσµός.

Δισέλιδη παρουσίαση προϊόντων του Χορηγού 
στο Visitor's Guide του IOO% Hotel Show.

Ολοσέλιδη παρουσίαση προϊόντων του Χορηγού στο 
Visitor's Guide του IOO% Hotel Show.

ΚΟΣΤΟΣ

ΣΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΕΣΑ

ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΜΕΣΑ

2O’ 15’ IO’

ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ

€I5.OOO €6.5OO€IO.OOO
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Εµφάνιση λογοτύπου του Χορηγού στα εναλλασσόµενα 
δηµιουργικά, στις οθόνες παρουσίασης στο Stage 

Απονοµής πριν την έναρξη της απονοµής.

Δυνατότητα προβολής video µέχρι και Ι' πριν την έναρξη 
της Τελετής Απονοµής.

Τοποθέτηση ενός αυτόνοµου banner στον ειδικά 
διαµορφωµένο χώρο στον οποίο θα παρουσιαστούν οι 

short listed συµµετοχές του Διαγωνισµού.

Τοποθέτηση ενός  banner µε τα λογότυπα των Χορηγών στον 
ειδικά διαµορφωµένο χώρο στον οποίο θα παρουσιαστούν οι 

short listed συµµετοχές του Διαγωνισµού.

Σύντοµος χαιρετισµός από εκπρόσωπο του Χορηγού 
κατά τη διάρκεια της τελετής απονοµής των βραβείων.

Αναφορά στους Χορηγούς κατά τη διάρκεια της Τελετής 
Απονοµής των βραβείων.

Το πρόγραµµα 
Platinum 
Sponsorship 
διατίθεται 
αποκλειστικά σε 
έναν Χορηγό.

Ως ένας από τους σηµαντικότερους θεσµούς για το Ξενοδοχειακό Design, τα 
Hotel Design Awards διασφαλίζουν σηµαντική προβολή και τοποθέτηση στις 
συνεργαζόµενες εταιρείες ταυτίζοντάς τες µε την υψηλή αισθητική και το 
εµπνευσµένο Design.

Στο πρόγραµµα 
Gold Sponsorship 
µπορούν να 
συµµετάσχουν 
µέχρι δυο 
Χορηγοί.

Στο πρόγραµµα 
απλής χορηγίας 
µπορούν να 
συµµετάσχουν 
µέχρι τρεις 
Χορηγοί.

Στο πρόγραµµα 
υποστήριξης 
µπορούν να 
συµµετάσχουν 
µέχρι έξι 
Υποστηρικτές.

PLATINUM
SPONSOR

GOLD 
SPONSOR

SILVER
SPONSOR SUPPORTER

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΟΦΕΛΩΝ ΧΟΡΗΓΟΥ

ΣΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΕΣΑ

ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΜΕΣΑ

Σ Τ Ο Χ Ο Σ

ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ EVENT

Ένα άρθρο του Χορηγού σχετικά µε τα ΙΟΟ% Hotel Design 
Awards στο www.hotelshow.gr.

Ένα εξατοµικευµένο Newsletter στην βάση δεδοµένων του 
ΙΟΟ% Hotel Show, για την προώθηση του Χορηγού µέσω της 

διανοµής του άρθρου.

Προβολή µέσω του Newsletter που αποστέλλεται σε όλη τη 
βάση δεδοµένων του ΙΟΟ% Hotel Show µε λογότυπο, 

αναφορά στη χορηγία και σύντοµη περιγραφή.

Διαφηµιστικό banner µε τα λογότυπα των Χορηγών σε όλο το 
ηλεκτρονικό επικοινωνιακό υλικό σχετικά µε τα ΙΟΟ% Hotel 

Design Awards, πριν και µετά την Έκθεση και την τελετή απονοµής.

Διαφηµιστικό banner στο ειδικό Section των ΙΟΟ% Hotel 
Design Awards του official website της διοργάνωσης 

www.hotelshow.gr.
Μόνιµο

Οπισθόφυλλο

Rotation I/2

I/2 Σελίδας I/3 Σελίδας I/6 Σελίδας

Rotation I/3 Rotation I/6

Χαιρετισµός του Χορηγού στο ειδικό για τα ΙΟΟ% Hotel 
Design Awards έντυπο που θα διανεµηθεί σε όλους τους 

προσκεκληµένους/ παρευρισκόµενους κατά τη διάρκεια της 
τελετής απονοµής.

Διαφηµιστική καταχώρηση στο ειδικό για τα ΙΟΟ% Hotel 
Design Awards έντυπο που θα διανεµηθεί σε όλους τους 

προσκεκληµένους/ παρευρισκόµενους κατά τη διάρκεια της 
τελετής απονοµής.

Εµφάνιση και ειδική αναφορά στην ειδική ενότητα για τα 
ΙΟΟ% Hotel Design Awards στο Visitor's Guide 

του ΙΟΟ% Hotel Show.

ΚΟΣΤΟΣ €5.OOO €I.OOO€2.OOO€3.OOO

ΙΟΟ% 
HOTEL DESIGN 
AWARDS 
SPONSORSHIP 
PROGRAMS
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ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ

> Δυνατότητα τοποθέτησης ενός 
 σταθερού roll up banner στις ειδικές 
 θέσεις στην είσοδο του ΙΟΟ% 
 Hotel Show και ένα στον χώρο του 
 VIP Opening Party.
> Εµφάνιση του λογοτύπου στο 
 κρεµαστό banner της διοργάνωσης, 
 στις ειδικές θέσεις του κεντρικού 
 lounge.
> Δυνατότητα τοποθέτησης εντύπου 
 στην ειδική τσάντα που λαµβάνει ο 
 επισκέπτης κατά την είσοδό του 
 στην Έκθεση.

ΣΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΕΣΑ

> Εµφάνιση του λογοτύπου του 
 Χορηγού στη διαδικτυακή 
 πλατφόρµα www.hotelshow.gr, 
 αλλά και στο εβδοµαδιαίο 
 newsletter µε πάνω από 5Ο.ΟΟΟ 
 παραλήπτες, στην ειδική ενότητα µε 
 τους Χορηγούς του VIP Opening 
 Party.
> Ειδική αναφορά του Χορηγού µε 
 εµφάνιση λογοτύπου στο ειδικό 
 άρθρο προώθησης του VIP Opening 
 Party αλλά και στο σχετικό 
 Newsletter.

ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΜΈΣΑ

> Εµφάνιση του λογοτύπου του 
 Χορηγού στην ενότητα των 
 Χορηγών, στις ειδικές κατασκευές 
 και τα δηµιουργικά της Έκθεσης.
> Εµφάνιση και ειδική αναφορά στην 
 ειδική ενότητα για το VIP Opening 
 Party στον Κατάλογο Εκθετών του  
 ΙΟΟ% Hotel Show.

Εκθέτες
€2.5OO,OO

Μη εκθέτες
€5.OOO,OO

Χορηγός 
του VIP 
Opening 

Party

> Ι5ΟΟ+ VIP Επισκέπτες
> 3Ο+ Micro Events 

Το ΙΟΟ% Hotel Show 
ανατρέπει τα εκθεσιακά 
δεδοµένα, αντικαθιστώντας 
τα παραδοσιακά εγκαίνια µε 
ένα µοντέρνο VIP Opening 
Party, µετατρέποντας την 
πρώτη ηµέρα της 
διοργάνωσης σε µια γιορτή 
του τουρισµού, που στόχο 
έχει να ενισχύσει το 
networking των επισκεπτών 
σε µια πιο χαλαρή 
ατµόσφαιρα. 

Το VIP Opening Party, δίνει 
µια µοναδική ευκαιρία στις 
εταιρείες που θέλουν να 
ξεχωρίσουν από τον 
ανταγωνισµό και να 
προβληθούν σε ένα υψηλής 
ποιότητας κοινό από την 
ξενοδοχειακή και 
τουριστική αγορά. 
Η παρουσία των Χορηγών 
είναι έντονη καθ' όλη τη 
διάρκεια του Opening 
Party, φέρνοντάς τους στο 
επίκεντρο της προσοχής 
των επισκεπτών.

Τα events του IOO% Hotel Show αποτελούν τα δυναµικότερα κανάλια 
προβολής του θεσµού, καθώς συγκεντρώνουν υψηλής ποιότητας κοινό που 
ακολουθεί πιστά τις σχετικές δράσεις. Τα Πακέτα Χορηγιών των Events δίνουν 
τη δυνατότητα στις εταιρείες να απολαύσουν ιδιαίτερα δυναµική προβολή µέσα 
από µεγάλης δυναµικής δράσεις, στοχεύοντας το πιο ποιοτικό κοινό της 
διοργάνωσης πριν, κατά τη διάρκεια και µετά τη διοργάνωση.

Σ Τ Ο Χ Ο ΣEVENTS 
SPONSORSHIP 
PROGRAMS

 ΠΑΡΟΧΕΣ / ΚΟΣΤΗ

ΕΙΔΟΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΑΡΟΧΕΣ ΧΟΡΗΓΟΥ ΚΟΣΤΟΣ
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Εκθέτες
€2.ΟOO,OO

Μη εκθέτες
€4.OOO,OO

Εκθέτες
€Ι.ΟOO,OO

Μη εκθέτες
€2.OOO,OO

Χορηγός 
των  

Hotelier 
Workshops

Υποστηρικτής 
των Hotelier 
Workshops

> 2ΟΟΟ+ Attendees
> 8 Ενότητες & 2Ο οµιλητές
> Ένα εντυπωσιακό Workshop Stage

Τα Hotelier Workshops του ΙΟΟ% Hotel 
Show αποτελούν το κορυφαίο event της 
διοργάνωσης συγκεντρώνοντας χιλιάδες 
επισκέπτες υψηλής ποιότητας, οι οποίοι 
λαµβάνουν συµβουλές και τεχνογνωσία 
από τους κορυφαίους επαγγελµατίες του 
κάδου.

Advanced Σεµινάρια για Ξενοδόχους
Τα Hotelier Workshops επιλέγουν τους 
κορυφαίους επαγγελµατίες του κλάδου και 
παρουσιάζουν advanced θεµατολογία που 
εξασφαλίζει ουσιαστική τεχνογνωσία στους 
επισκέπτες που τα παρακολουθούν. 
Τα Hotelier Workshops έχουν πιστό κοινό 
που τα παρακολουθεί ανελλιπώς τα 
τελευταία 3 χρόνια.

Δυναµικοί Influencers
Οι οµιλητές των Hotelier Workshops είναι 
προσεκτικά επιλεγµένοι και παρά το 
γεγονός ότι προέρχονται από γνωστές 
εταιρείες, βασικός τους στόχος είναι να 
µεταδώσουν γνώση και συµβουλές 
αυξάνοντας την επιρροή του Event.

Εντυπωσιακό Workshop Stage
Για τις ανάγκες των workshops στήνεται µια 
ειδικά διαµορφωµένη αίθουσα, µε κέντρο 
αναφοράς το σύγχρονο και επιβλητικό 
Workshop Stage, όπου γίνονται οι σχετικές 
παρουσιάσεις και οµιλίες.
 
Hotelier Workshop Online Campaign 
Η προώθηση των workshops γίνεται µε µια 
εντυπωσιακή online καµπάνια, τόσο µέσω 
του www.hotelshow.gr όσο και µέσω 
social media, µε υψηλό αριθµό 
προεγγραφών στο online σύστηµα της 
Έκθεσης.

EVENTS 
SPONSORSHIP 
PROGRAMS

 ΠΑΡΟΧΕΣ / ΚΟΣΤΗ

ΕΙΔΟΣ 
ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΑΡΟΧΕΣ ΧΟΡΗΓΟΥ ΚΟΣΤΟΣ

ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ

> Δυνατότητα τοποθέτησης µέχρι και 2 
 σταθερών roll up banners στις ειδικές θέσεις, 
 µέσα στην αίθουσα των Workshop.
> Προβολή Video 6Ο δευτερολέπτων, στα 
 High Definition Video Walls του Workshop 
 Stage, πριν από το κάθε Session.
> Δυνατότητα τοποθέτησης εντύπου στην ειδική 
 τσάντα που λαµβάνει ο επισκέπτης κατά την 
 είσοδό του στην Έκθεση.

ΣΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΕΣΑ

> Εµφάνιση του λογοτύπου του Χορηγού στην 
 ενότητα των Χορηγών, στις ειδικές κατασκευές 
 της εισόδου του Workshop Stage αλλά και του 
 back wall της κεντρικής σκηνής, καθώς και στο 
 ειδικό δηµιουργικό για τα Workshops εντός της 
 Έκθεσης.
> Εµφάνιση του λογοτύπου του Χορηγού στη 
 διαδικτυακή πλατφόρµα www.hotelshow.gr, 
 αλλά και στο εβδοµαδιαίο newsletter µε πάνω 
 από 5Ο.ΟΟΟ παραλήπτες, στην ειδική ενότητα 
 µε τους Χορηγούς των Workshops.

ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΜΈΣΑ

> Εµφάνιση του λογοτύπου του Χορηγού στο 
 εισιτήριο που λαµβάνει ο επισκέπτης, µετά το 
 registration του για την παρακολούθηση των 
 Workshop, στην ειδική ενότητα µε τους 
 Χορηγούς.
> Εµφάνιση του λογοτύπου του Χορηγού στην 
 ενότητα των Χορηγών, στις ειδικές κατασκευές 
 και τα δηµιουργικά της Έκθεσης.
> Εµφάνιση και ειδική αναφορά στην ειδική 
 ενότητα για τα Hotelier Workshops στον 
 Κατάλογο Εκθετών του ΙΟΟ% Hotel Show.
> Προβολή Video 3Ο δευτερολέπτων, στα High 
 Definition Video Walls του Workshop Stage, 
 πριν από το κάθε Session.
> Δυνατότητα τοποθέτησης εντύπου στην ειδική 
 τσάντα που λαµβάνει ο επισκέπτης κατά την 
 είσοδό του στην Έκθεση.
> Εµφάνιση του λογοτύπου του Υποστηρικτή στην 
 ενότητα των Χορηγών, στις ειδικές κατασκευές 
 της εισόδου του Workshop Stage αλλά και του 
 back wall της κεντρικής σκηνής, καθώς και στο 
 ειδικό δηµιουργικό για τα Workshops εντός της 
 Έκθεσης.
> Εµφάνιση του λογοτύπου του Υποστηρικτή στη 
 διαδικτυακή πλατφόρµα  www.hotelshow.gr, 
 αλλά και στο εβδοµαδιαίο newsletter µε πάνω 
 από 5Ο.ΟΟΟ παραλήπτες, στην ειδική ενότητα 
 µε τους Χορηγούς των Workshops.
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