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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.

 moodboards.

> Brief κεντρικής ιδέας της Conceptual Συµµετοχής και 

 οι επισκέπτες στην έκθεση.

 Συµµετοχές στην αίθουσα των Workshops. 

 Media της Έκθεσης.

 πρόταση στησίµατος περιπτέρου µε ειδικά 

 ειδικό section του www.hotelshow.gr µε τις 

> Δηµιουργία Ειδικής Καµπάνιας της Conceptual 
 Συµµετοχής µέσα από τα Newsletters και τα Social 

> Ειδική προώθηση της Conceptual Συµµετοχής στο 

 conceptual εταιρείες.

> Παρουσίαση στο Visitors Guide που παραλαµβάνουν 

> Προβολή στο ειδικό Video για τις Conceptual 

> Ένταξη στη διαδικασία των Προκαθορισµένων 

> Δηµιουργία ειδικού άρθρου παρουσίασης στο Blog 

 Conceptual Συµµετοχές” στην είσοδο της έκθεσης.

 Ραντεβού από το ειδικό τµήµα επισκεπτών της 

 δίκτυο (newsletter, social media κοκ).
 του ΙΟΟ% Hotel Show και προώθησή του στο 

> Προώθηση στο ειδικό section “Ανακαλύψτε τις 

 έκθεσης.

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.
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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.

 του ΙΟΟ% Hotel Show.

 και δηµιουργία ειδικής Σκαλέτας.

 Newsletters και τα Social Media της έκθεσης.

> Προδιαγραφή της θεµατολογίας της παρουσίασης 

 Visual & Content.

> Προώθηση του Case Study µέσα από τα 

> Επιµέλεια του τελικού περιεχοµένου σε επίπεδο 

> Δηµοσίευση στην ειδική ενότητα των Workshops 

€ 2.ΟΟΟ,ΟΟ
Εκθέτες
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https://www.hotelshow.gr/

