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100% Hotel Show: Νέα έκθεζη για ξενοδόσοςρ 
& επαγγελμαηίερ ηοςπιζμού 

Το 100% Hotel Show έπσεηαι για ππώηη θοπά ζηην Αθήνα, 8-10 Φεβποςαπίος 

2014, ζηιρ ανακαινιζμένερ εγκαηαζηάζειρ ηος MEC Παιανίαρ.  

Το 100% Hotel Show αποηελεί ένα ζύγσπονο trade show με έμθαζη ζηιρ ανάγκερ 

ηος ζύγσπονος ξενοδόσος και ηυν επαγγελμαηιών ηοςπιζμού, αλλά και 
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οποιαζδήποηε άλληρ εηαιπείαρ πος αζσολείηαι άμεζα ή έμμεζα με ηον Τοςπιζμό. 

Οι επαγγελμαηίερ επιζκέπηερ ηος 100% Hotel Show (καηά βάζη Ιδιοκηήηερ & 

Σηελέση Τοςπιζηικών Μονάδυν, Απσιηέκηονερ & Interior Designers, 

Travel Agents & Tour Operators), θα έσοςν ηη δςναηόηηηα να πεπιηγηθούν ζηην 

ποπεία ανάπηςξηρ ενόρ ξενοδοσειακού και ηοςπιζηικού πποφόνηορ, αθού η 

καηανομή ηυν εκθεηών γίνεηαι ζύμθυνα με ηα 8 ζηάδια ανάπηςξήρ ηος, ξεκινώνηαρ 

από ηη ζύλλητη ηηρ ιδέαρ μέσπι και ηην ηοποθέηηζή ηος ζηην αγοπά. 

Σςγκεκπιμένα, ηα 8 ζηάδια όπυρ αποηςπώνονηαι ζηοςρ θεμαηικούρ ηομείρ ηος 

100% Hotel Show, είναι ηα παπακάηυ: 

1. Επιλογή σώπος & Απσιηεκηονικόρ Σσεδιαζμόρ 

2. Υλικά & Υπηπεζίερ Καηαζκεςήρ-Ανακαίνιζηρ 

3. Interior-Exterior Design 

4. Τεσνολογική Υποδομή & Αειθοπία 

5. Cook, Serve & Operating 

6. Services 

7. Branding & Web Development 

8. Distribution, Sales Channels & Media 

  

Ένα «Ππόηςπο Ξενοδοσείο» ζηο 100% Hotel Show! 

Θέλονηαρ να πποζεγγίζει ηιρ ανάγκερ ηυν ξενοδόσυν με ηον καλύηεπο δςναηό 

ηπόπο, η διοπγάνυζη αποθάζιζε να πποβάλει ηην εθαπμογή ποικίλυν πποφόνηυν 

και ςπηπεζιών ζε ένα «ενημεπυηικού σαπακηήπα» πιλοηικό ξενοδοσείο. Για ηο 

ζκοπό αςηό, ηο ππόηςπο ενόρ μονηέπνος ξενοδοσείος θα ζηηθεί ζηην είζοδο ηος 

100% Hotel Show, ηη μελέηη και ηην καηαζκεςή ηος οποίος θα επιμεληθεί η ομάδα 

ηηρ Α31 Architecture Construction. Έηζι ο επιζκέπηηρ ππιν ηην είζοδό ηος ζηον 

κενηπικό σώπο ηηρ έκθεζηρ, θα διέπσεηαι μέζα από ηοςρ σώποςρ ηος πιλοηικού 

αςηού ξενοδοσείος, reception, lobby, ςπνοδυμάηιο και μπάνιο, έσονηαρ ηη 

δςναηόηηηα να δει ηα διάθοπα ςλικά ζηην ππακηική ηοςρ εθαπμογή, ενώ 

ηαςηόσπονα θα ηος παπέσεηαι επιππόζθεηη ενημέπυζη για ηιρ πποδιαγπαθέρ ηυν 

ςλικών αλλά και ζςμβοςλέρ για ηην καλύηεπη αξιοποίηζή ηοςρ. 

  

«Honeymoon Suite»: Επιλεγμένερ Απσιηεκηονικέρ Πποηάζειρ 

Ο ζυζηόρ απσιηεκηονικόρ ζσεδιαζμόρ αποηελεί ένα από ηα ζημανηικόηεπα 

κομμάηια για ηην ανάπηςξη ενόρ ξενοδοσειακού πποφόνηορ και ηο 100% Hotel Show 

δίνει έμθαζη ζηη δςναμική ηος πποζέγγιζη. Σηα πλαίζια αςηά κινήθηκε η 

ππόζκληζη πος έγινε ζε Απσιηέκηονερ και Interior Designers να καηαθέζοςν ηη 

ζσεδιαζηική ηοςρ άποτη ππορ ηοςρ ξενοδόσοςρ ζσεηικά με ένα ππόηςπο ζσέδιο 

ηηρ ιδανικήρ Honeymoon Suite, η οποία θα πληποί ηιρ πποδιαγπαθέρ για μια 

μοναδική εμπειπία για ηοςρ ηαξιδιώηερ, αλλά και για μια λειηοςπγική και ππακηική 

λύζη για ηοςρ ξενοδόσοςρ. Οι επιλεγμένερ αςηέρ πποηάζειρ θα παποςζιαζηούν 

ζηην έκθεζη ζε ειδικά διαμοπθυμένο ζημείο. 

  

Info: www.hotelshow.gr | info@hotelshow.gr | 2109408716 
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