
Οργάνωση & Κατασκευή 
Εκθέσεων & Συνεδρίων



Οι Εκθέσεις Τουριστικών Ειδών – Δώρων – Λαϊκής 
Τέχνης – Μόδας & Αξεσουάρ διοργανώνονται εδώ 
και 32 συνεχή χρόνια σε Κρήτη – Ρόδο & Κέρκυρα. 

Από το 2019 προστέθηκε (μετά από αιτήματα 
επαγγελματιών του χώρου) ένας ακόμη προορισμός, 

αυτός της Θεσσαλονίκης.

Οι εν λόγω Εκθέσεις έχουν στόχο να αναδείξουν τις τάσεις της αγοράς στον 
τομέα  των τουριστικών ειδών , της μόδας, του αξεσουάρ της κάθε χρονιάς και 
να παρουσιάσουν έργα λαϊκής τέχνης τα οποία απορροφώνται από διαφόρων 

ειδών καταστήματα, ξενοδοχεία κλπ.

Στις Εκθέσεις Τουριστικών Ειδών – Δώρων – Λαϊκής Τέχνης – Μόδας & 
Αξεσουάρ συμμετέχουν επιχειρήσεις οι οποίες καταλαμβάνουν ηγετική θέση 

στον τομέα τους.   Εισαγωγικές επιχειρήσεις, χειροτέχνες & δημιουργοί, 
βιοτέχνες, αργυροχρυσοχόοι είναι κάποιοι μόνο από τους συμμετέχοντες. 

Οι συμμετέχοντες των εκθέσεων  είναι συνήθως επιχειρήσεις οι οποίες 
ακολουθούν την Alfa Expo από την 1η έκθεση της και μαζί καταφέρνουμε 

να επιτύχουμε αμφότεροι τους στόχους μας. Κάθε χρόνο προστίθενται νέες 
επιχειρήσεις στο δυναμικό μας και οι Εκθέσεις Τουριστικών Ειδών αυξάνονται 

τόσο σε τετραγωνικά μέτρα όσο και σε κύρος. 





Επισκέπτες
Τις εκθέσεις Τουριστικών Ειδών επισκέπτονται κάθε χρόνο ολοένα 

και περισσότερες επιχειρήσεις και πλέον μετά από 32 χρόνια είμαστε 

ασφαλείς να πούμε ότι οι εκθέσεις της Alfa Expo είναι εργαλείο δουλειάς 

για τους επαγγελματίες και δημιουργούν τάσεις στην αγορά. 

Στην επισύναψη στο email σας θα βρείτε τα ποσοστά των επισκεπτών 

και από τι τομέα δράσης προέρχονται για την έκθεση που σας 

ενδιαφέρει. 

Διαφημιστικές ενέργειες 
Οι Εκθέσεις Τουριστικών Ειδών – Δώρων – Λαϊκής Τέχνης – Μόδας 

& Αξεσουάρ λειτουργούν! Και αυτό αποδεικνύεται τόσο από την 

πολύχρονη διάρκειά τους όσο και από το γεγονός ότι οι πελάτες μας, 

μας προτιμούν για την προώθηση της επιχείρησής τους κάθε χρονιά.  Το 

διαφημιστικό πρόγραμμα που ακολουθούμε είναι επιτυχημένο και κάθε 

νέα χρονιά εμπλουτίζεται και χρησιμοποιούνται τα πιο up to date media 

ώστε να απευθυνθούμε στο σωστό κοινό τη σωστή περίοδο που πρέπει 

να ενημερωθεί. 



Συγκεκριμένα:

•  Προσκλήσεις door to door σε καταστήματα των  

 περιοχών που απευθυνόμαστε. 

• Outdoor διαφήμιση με banner & πανό στις 

 εν λόγω πόλεις & επιμέρους περιοχές. 

•  Ραδιοφωνικό & τηλεοπτικό σποτ 

•  Χορηγούμενες δημοσιεύσεις στα social media.

 Google Adwords 

•  Αποστολή Newsletters & Δελτία Τύπου.

 Προβολή σε Portals των περιοχών. Δωρεάν   

 Μετακίνηση επισκεπτών για την Κρήτη & Δωρεάν  

 Διαμονή για τους επισκέπτες από Δωδεκάνησα για  

 τη Ρόδο. 

•  Εκπτώσεις για τους συμμετέχοντες σε μεταφορά  

 εμπορευμάτων, μετακίνηση, ενοικίαση αυτοκινήτων  

 & διαμονή.



Προβολή των εκθέσεων 
Οι Εκθέσεις Τουριστικών Ειδών – Δώρων – Λαϊκής Τέχνης, Μόδας 

& Αξεσουάρ προβάλλονται σε:

• Τηλεοπτικούς σταθμούς πανελλαδικής εμβέλειας.

• Τοπικούς τηλεοπτικούς σταθμούς

• Portals με πανελλαδικά νέα αλλά και τοπικά επίσης.

• Στους τοπικούς Ραδιοφωνικούς σταθμούς σε κάθε περιοχή.



Για να ενημερωθείτε πλήρως για τις
Εκθέσεις Τουριστικών Ειδών – Δώρων – Λαϊκής 

Τέχνης- Μόδας & Αξεσουάρ
Μπορείτε να επισκεφθείτε το website μας

www.touristikaexpo.gr
απ’ όπου έχετε τη δυνατότητα να κατεβάσετε τις 
προσκλήσεις σας για κάθε έκθεση, να διαβάσετε 

τα νέα μας, να δείτε τις εκπτώσεις μας, αλλά και να 
βρείτε τα link για να μας ακολουθήσετε στα social 

media και να έχουμε μια άμεση επικοινωνία.





Κρήτη
17-20 Ιανουαρίου 2020,  Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης, 
Γούρνες Ηρακλείου.

Η έκθεση της Κρήτης είναι η μεγαλύτερη από τις τέσσερεις. 

Συμμετέχουν κάθε χρόνο 200 επιχειρήσεις και την επισκέπτονται 

2.000 καταστήματα από πολλές περιοχές της Κρήτης 

συμπεριλαμβανομένων του Ηρακλείου, των Χανίων, του Ρεθύμνου, 

Αγίου Νικολάου, Ιεράπετρας κλπ). Πραγματοποιείται στο Διεθνές 

Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης στις Γούρνες Ηρακλείου το οποίο απέχει 

μόλις 20 λεπτά από το κέντρο του Ηρακλείου και βρίσκεται σε μια 

έκταση με άνετο πάρκινγ και εύκολη πρόσβαση με αυτοκίνητο ή 

κτελ. Για την διευκόλυνση των επισκεπτών η Alfa Expo ναυλώνει 

πούλμαν το Σαββατοκύριακο για να μεταφέρει δωρεάν επισκέπτες 

από Χανιά & Ρέθυμνο. 





Ρόδος
31 Ιανουαρίου – 2 Φεβρουαρίου 2020 , Akti Imperial Deluxe Spa 
Resort & Convention Center

Η Έκθεση της Ρόδου είναι η 2η σε συμμετοχή αλλά αποτελεί 

μια διοργάνωση την οποία επισκέπτονται επαγγελματίες από 

όλα τα Δωδεκάνησα καθώς η Alfa Expo προσφέρει δωρεάν 

διαμονή σε δίκλινο δωμάτιο με πρωινό σε ξενοδοχείο 4 αστέρων 

και συνεργάτες μας μοιράζουν προσκλήσεις door to door στα  

καταστήματα των μεγάλων Δωδεκανήσων.  Οι εγκαταστάσεις του 

Akti Imperial Deluxe Spa Resort & Convention Center είναι οι πιο 

κατάλληλες για τις ανάγκες της Έκθεσης και βρίσκεται σε κομβικό 

σημείο της Ρόδου με εύκολη πρόσβαση με δημόσια συγκοινωνία & 

αυτοκίνητο.





Κέρκυρα
8-10 Φεβρουαρίου 2020, Corfu Holiday Palace

Η Κέρκυρα είναι η  έκθεση τουριστικών ειδών η οποία συγκεντρώνει 

επισκέπτες απο τα Ιόνια Νησιά αλλά και τα Ιωάννινα την Πρέβεζα, 

τα Σύβοτα κλπ. 

Την Έκθεση φιλοξενεί εδώ και πολλά χρόνια το Corfu Holiday 

Palace το οποίο είναι πλέον το μέρος που όλοι γνωρίζουν. Διαθέτει 

άνετο πάρκινγκ και έχει και αυτό εύκολη πρόσβαση.

 Στην Κέρκυρα όπως και στις υπόλοιπες περιοχές οι επιχειρήσεις 

που συμμετέχουν απολαμβάνουν τις εκπτώσεις που διατίθενται 

αποκλειστικά για εκείνους από την Alfa Expo. 





Θεσσαλονίκη
15-17 Φεβρουαρίου 2020 , Λιμάνι Θεσσαλονίκης, Αποθήκη 8, 
2η Προβλήτα 

Η Έκθεση της Θεσσαλονίκης διοργανώνεται το 2020 για δεύτερη 

χρονιά. Το 2019 ξεκίνησε η διοργάνωση της Έκθεσης Τουριστικών 

Ειδών – Δώρων – Λαϊκής Τέχνης – Μόδας & Αξεσουάρ μετά 

από αιτήματα των επαγγελματιών και των επιχειρήσεων που 

συμμετείχαν ως τότε στις υπόλοιπες εκθέσεις μας. Καθώς οι 

πελάτες μας μας εμπιστεύονται και μας ακολουθούν στις νέες μας 

δράσεις η έκθεση της Θεσσαλονίκης το 2020 αναμένεται να είναι 

ακόμη μεγαλύτερη σε συμμετοχή και με υψηλότερη επισκεψιμότητα. 

Αξίζει να αναφέρουμε ότι για την Έκθεση της Θεσσαλονίκης 

μοιράστηκαν door to door προσκλήσεις στα καταστήματα της 

Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Θάσου, Κατερίνης, Αλεξανδρούπολης, 

Καβάλας, Βέροιας, Καστοριάς, Λάρισας κλπ. 



Εικόνες από τις εκθέσεις

Τύπος 
Περιπτέρου

Κρήτη Ρόδος Κέρκυρα Θεσσαλονίκη

Με δομή 
Αλουμινίου

(Ανά τμ)
100,00 € 105,00 € 70,00  € 85,00  €

Ελεύθερα 
δομής

 (Ανά τμ)
90,00 € 95,00 € 70,00  € 75,00  €



Περίπτερο Δομής Αλουμινίου 
• Περίπτερο δομής αλουμινίου, ύψους 2,5m με γκρί πανό μελαμίνης.
• 1 Γραφείο
• 2 καθίσματα
• 1 spot των 100 watt / 3m2 
• Μετώπη με την επωνυμία του εκθέτη.
• Μοκέτα

Περίπτερο Ελεύθερο Δομής
• 1 Γραφείο  • 2 καθίσματα • 1 spot των 100 watt / 3m2 • Μετώπη με την επωνυμία του 
εκθέτη. • Μοκέτα
 

Ειδική Κατασκευή
Η Alfa Expo μπορεί να προετοιμάσει για εσάς ειδική ξυλοκατασκευή με βάση 
τις ανάγκες της εταιρείας σας και ειδικό κοστολόγιο. Ζητήστε μας να σας 
προτείνουμε σχέδιο και να πραγματοποιήσουμε για εσάς 3d  απεικόνιση του 
αποτελέσματος.



Επικοινωνία

Επικοινωνήστε με την Alfa Expo για να βρούμε μαζί 
το χώρο σας και την καταλληλότερη διοργάνωση 

για την επιχείρησή σας και τις ανάγκες σας.

Χορηγοί Μεταφοράς

ALFAEXPOGRAlfaexpo210 2772244

info@alfaexpo.gr

Ελευθερίου Βενιζέλου 131α 
Αθήνα ΤΚ 14231

www.alfaexpo.gr
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