Διεθνής Έκθεση Τουρισ ο Emitt

Η «Επικοινωνία Αιγαίου Α.Ε.» στην Τουρκία

H Διεθνής Έκθεση Τουρισ ο EMITT, συγκαταλέγεται στις πέντε εγαλ τερες του
κ σ ου. Διεξ γεται κ θε χρ νο απ το 1997 στην Κωνσταντινο πολη ε π νω
απ 4.000 εκθέτες, 60.000 επαγγελ ατίες του τουρισ ο και περισσ τερους απ
100.000 επισκέπτες απ 60 χώρες.
Η συ ετοχή φορέων και επιχειρήσεων στη διεθνή τουριστική έκθεση EMITT τους
προσφέρει ια ση αντική ευκαιρία να συν ψουν επαγγελ ατικές συ φωνίες και να
προβ λλουν το τουριστικ τους προϊ ν στην παγκ σ ια αγορ .
Η δι ρκεια της έκθεσης είναι 4 έρες εκ των οποίων οι δ ο πρώτες είναι νο για
τους επαγγελ ατίες του τουρισ ο . Στα πλαίσια της διοργ νωσης λα β νουν χώρα
δι φορες πολιτιστικές εκδηλώσεις, εκθέσεις και παρουσι σεις. Η επ ενη έκθεση
EMITT 2014 θα γίνει 30 Ιανουαρίου ε 2 Φεβρουαρίου στο εκθεσιακ κέντρο
«TUYAP Tuyap Fair, Convention and Congress Center».

Η εταιρεία ας έχει επικεντρώσει τη δρ ση της στην τερ στια αγορ της Τουρκίας έχοντας στο οπλοστ σι της
τέσσερα βασικ πλεονεκτή ατα:

Η έχρι τώρα συ

ετοχή της Ελλ δας

Όπως χαρακτηριστικ αναφέρει η Διευθ ντρια της Διεθνο ς Τουριστικής Έκθεσης
Κωνσταντινο πολης «EMITT», κ. Hacer Aydin, η έχρι τώρα συ ετοχή της Ελλ δας στην
έκθεση εξαντλήθηκε σε δι σπαρτα περίπτερα φορέων και επιχειρήσεων σε λη την έκταση
του εκθεσιακο κέντρου. Αυτή η έλλειψη συνοχής και κεντρικής οργ νωσης δυσκολε ει
τους δυνητικο ς συνεργ τες να προσεγγίσουν αποτελεσ ατικ τα ελληνικ περίπτερα.

Ένα κοιν Όρα α: Emitt 2014 – We go as one

Μεταξ λλων
συ ετέχουν εκθέτες
απ χώρες πως:

Τα πλεονεκτή ατα της συ

ετοχής:

• Οικονο ικ τερη δέσ ευση χώρου έναντι της ανεξ ρτητης συ
• Σ γχρονος, οντέρνος και εργονο ικ ς σχεδιασ
• Εγκατ σταση, τοποθέτηση και απο
επικοινωνιακο σας υλικο .

Την υψηλή εξειδίκευση των στελεχών της σε θέ ατα branding γενικ , αλλ και στις επι έρους πλευρές της
σχετικής επικοινωνίας (σχεδιασ ς κα π νιας, σχεδιασ ς επικοινωνιακο υλικο , εντοπισ ς και προσέγγιση
ατ ων και ο δων - στ χων, επικοινωνιακή κλι κωση και συνδυασ ς εθ δων).
Την ριστη γνώση της τουρκικής αγορ ς, των ιδιαιτεροτήτων και των τρ πων προσέγγισής της, λ γω της
ακρ ς ενασχ λησης των στελεχών της εταιρείας και της ελέτης των σχετικών παρα έτρων.
Τις ριστες σχέσεις ε παρ γοντες της τουρκικής αγορ ς σε επίπεδο πολιτικών παραγ ντων, αιρετών της
αυτοδιοίκησης, αιρετών Επι ελητηρίων και επαγγελ ατικών ενώσεων, στελεχών έσων ενη έρωσης και επικοινωνίας κ.λπ..
Με β ση τα πιο π νω στοιχεία, έχου ε επενδ σει στρατηγικ τα τελευταία χρ νια στην τουρκική αγορ , ιδρ οντας
θυγατρική εταιρεία ε έδρα τη Σ ρνη, που βασικ ς έτοχος είναι η εταιρεία ας, αλλ συ ετέχουν ως εταίροι
και Το ρκοι συνεργ τες ε εξειδικευ ένες γνώσεις σε θέ ατα επικοινωνίας και επιχειρη ατικών συ πρ ξεων.
Τα τελευταία τρία χρ νια συ ετέχου ε και στις δ ο βασικές τουριστικές εκθέσεις στην Τουρκία (ΕΜΜΙΤ της
Κωνσταντινο πολης και FUAR της Σ ρνης) ε περίπτερα που δη ιουργο ε και υποστηρίζου ε για πελ τες
ας, αναλα β νοντας για λογαριασ τους τη συνολική διαχείριση του περιπτέρου (γρα ατειακή υποστήριξη,
εταφραστική υποστήριξη, οργ νωση επιχειρη ατικών επαφών, εκδηλώσεις και events προσέλκυσης κοινο και
επιχειρη ατιών και προβολής των συ ετεχ ντων κ.λπ.). Οι πελ τες ας είναι ε ονω ένοι επιχειρη ατίες, ο δες
επιχειρη ατιών, Eπι ελητήρια, Δή οι και Περιφέρειες.
Ενδεικτικ της επιτυχη ένης παρουσίας ας είναι δυο στοιχεία:

Η «Επικοινωνία Αιγαίου Α.Ε.» ε την επιτυχη ένη παρουσία της τα τελευταία χρ νια ως
υπε θυνος οργ νωσης της παρουσίας δι φορων ελληνικών προορισ ών στην έκθεση, έχει
κερδίσει την ε πιστοσ νη των διοργανωτών και για αυτ ζήτησε και πέτυχε ια κεντρική
συ φωνία ε την EMITT για τη διοργ νωση ιας ενιαίας παρουσίας των ελληνικών
συ ετοχών σε έναν ιδιαίτερα προβεβλη ένο χώρο της έκθεσης. Ο χώρος αυτ ς θα είναι
κατ’ ελ χιστο 660 τ. . και θα κατανε ηθεί σε αυτ νο α περίπτερα διαβαθ ισ ένου εγέθους
ε πρ σθετους χώρους για συσκέψεις και αποθήκευση υλικο .

Α πο Ντ πι, Αλγερία, Αργεντινή,
Αρ ενία, Αζερ παϊτζ ν, Βουλγαρία,
Βραζιλία, Τσεχία, Κίνα, Κρι αία,
Δο ινικανή Δη οκρατία, Ντου π ι,
Κροατία, Εκουαδ ρ, Αίγυπτος,
Αγγλία, Γαλλία, Γερ ανία, Ελλ δα,
Ουγγαρία, Ιαπωνία, Ινδία, Ινδονησία,
Ιταλία, Καζακστ ν, Κένυα, Κ σσοβο,
Κορέα, Κουβέιτ, Λίβανο, Μεξικ ,
Μαυροβο νιο, Μαρ κο Μολδαβία,
Μαλδίβες, Σεϋχέλλες, Ν τια
Αφρική, Ταϊλ νδη, Περο , Ρωσία,
Ουζ πεκιστ ν, Κ προς, Παλαιστίνη,
Περο , Σενεγ λη, Σιγκαπο ρη,
Σλοβενία, Ν τια Αφρική, Σουδ ν,
Τανζανία, Ταϊλ νδη, Τυνησία,
Ουκρανία, Βιετν κλπ.

Την απ λυτη καθετοποίηση των δραστηριοτήτων της, που της δίνει τη δυνατ τητα να επεξεργ ζεται και να
υλοποιεί ολοκληρω ένες και αποτελεσ ατικές λ σεις για τους πελ τες της.

ετοχής.

ς του περιπτέρου σας.

κρυνση του περιπτέρου και του

• Απαλλ σσεστε απ οποιονδήποτε γχος σον αφορ τις διαδικαστικές και
τεχνικές λεπτο έρειες.
• Αποκτ τε πρ σβαση σε ια σειρ απ πρ σθετες παροχές, πως εκτ πωση –
διανο ή προωθητικο υλικο , εταφραστές κ. ..
Σε συνεργασία ε τους διοργανωτές της έκθεσης θα σας εξασφαλίσου ε
συναντήσεις ε εκπροσώπους επιχειρήσεων και φορέων.

• Στην έκθεση ΕΜΜΙΤ της Κωνσταντινο πολης συ ετέχουν κ θε χρ νο π νω απ 4.000 εκθέτες σε περισσ τερα
απ 1.000 περίπτερα και απ αυτ
νο 15-20 βραβε ονται ε δι φορα βραβεία (οργ νωσης, πρωτ τυπου
σχεδιασ ο , επιτυχη ένων προωθητικών ενεργειών, επισκεψι τητας κ.λπ.).Tα δ ο τελευταία χρ νια, περίπτερα
που σχεδι στηκαν, οργανώθηκαν και λειτο ργησαν καθ’ ολοκληρία απ την εταιρεία ας, βραβε θηκαν. Συγκεκρι ένα, στην ΕΜΜΙΤ του 2012, περίπτερο της Λέσβου επιφ νειας 66 2 βραβε θηκε ως το «Πλέον Eπισκέψι ο Περίπτερο», ενώ στην ΕΜΜΙΤ του 2013 το περίπτερο των νησιών του Νοτίου Αιγαίου επιφανείας 84 2,
βραβε θηκε ως το «Πλέον Oργανω ένο Περίπτερο».
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