1η Ελληνοτουρκική εμπορική - τουριστική έκθεση
φιλίας στη Σμύρνη

Η 1η τουριστική και εμπορική Έκθεση expo- Aegean 2016 θα διεξαχθεί 15 - 17 Απριλίου 2016
στο Karsiyaka Σμύρνης Τουρκίας.
Η έκθεση συν-διοργανώνεται με το Δήμο Karsiyaka Σμύρνης.
Έχει τεθεί υπό την αιγίδα των:
1. Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
2. Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
3. Κεντρική Ένωση Επιμελητήριων Ελλάδος
4. Επιμελητηριακό Όμιλο Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών - Ε.Ο.Α.Ε.Ν.
5. Enterprise Greece - Invest & Trade
Σας στέλνω την Προσφορά και πληροφορίες για συμμετοχή με περίπτερο στην εν λόγο Έκθεση.
Εφόσον υπάρχει ενδιαφέρον για συμμετοχή, θα σας σταλεί προτεινόμενη θέση, το συμφωνητικό καθώς και ταξιδιωτικές πληροφορίες (μετακίνηση - διαμονή).
Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.
Πάντα στη διάθεσή σας,
Με τιμή,

Άννα Κρεμλή
Αντιπρόσωπος ΗΧΩ ΑΕ. στην Ελλάδα
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Ταυτότητα της 1ης ελληνοτουρκικής
έκθεσης expo - Aegean 2016

Το γραφείο μας, ΚΡΕΜΛΗ ΑΝΝΑ & Συνεργάτες ιδρύθηκε το 2010 με σκοπό τη παροχή υπηρεσιών σε θέματα διοργάνωσης εκθέσεων και εμπορικών αποστολών με ειδίκευση στο εξωτερικό,
τη προβολή προϊόντων, εκτυπώσεις διαφημιστικών εταιρικών πολύγλωσσων εντύπων, διοργάνωση συνεδρίων και B2B συναντήσεων παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις για την εξαγωγή
των προϊόντων και των υπηρεσιών σας και εισαγωγή των προϊόντων από το εξωτερικό.
Η εταιρεία ΗΧΩ ΑΕ, σε συνεργασία με τον Δήμο Karsiyaka της Σμύρνης, ξεκινάει την διοργάνωση της: 1ης Εμπορικής - Τουριστικής έκθεσης expo Aegean 2016 η οποία θα πραγματοποιηθεί
από 15 - 17 Απριλίου 2016. Ιστοσελίδα: http://www.expoaegean.gr/
Η έκθεση θα γίνει στο πλουσιότερο Δήμο της Σμύρνης, τον Δήμο Karsiyaka (Κορδελιού) με πληθυσμό 800,000 που ανεβαίνει στα 1,300,000 όταν συμπεριλάβουμε της προάστια του Δήμου.
Υπολογίζεται ότι η έκθεση θα έχει 70,000 επισκέπτες.
Στον χώρο της έκθεσης, ό οποίος είναι 8000 τ.μ., θα τοποθετηθούν 100 περίπτερα τύπου παγόδας διαστάσεων: 3x3, 5x2,5 & 5x5 ενώ σε εξέδρα 120 τ.μ. θα πραγματοποιηθούν καθ’ολη την
διάρκεια της έκθεσης συναυλίες και διάφορα πολιτιστικά δρώμενα από την Ελλάδα και την
Τουρκία.
Σκοπός της έκθεσης είναι η παρουσίαση και προβολή επιχειρήσεων, προϊόντων και υπηρεσιών
στις ιδιαίτερα δύσκολες ώρες που περνούν λόγω της αυξημένης ύφεσης, η τόνωση των Ελληνικών επιχειρήσεων, η εξωστρέφεια και η ενδυνάμωση των εξαγωγών στην γείτονα χώρα.
Συμμετοχή: Στην έκθεση μπορούν να συμμετάσχουν όλων των ειδών επιχειρήσεις παραγωγής
εμπορίου και μεταποίησης, βιοτεχνίες, συνεταιρισμοί, ξενοδοχειακές μονάδες, τουριστικά και
ταξιδιωτικά γραφεία, επιμελητήρια, ΟΤΑ απ’ όλη την Ελλάδα.
Προβολή: Η έκθεση θα προβληθεί από τρία Τουρκικά τηλεοπτικά δίκτυα , από τουρκικές εφημερίδες και ραδιόφωνα και θα τοποθετηθούν 6000 banners και αφίσες στην ευρύτερη περιοχή
της Σμύρνης. Όλη η προβολή γίνεται από τον Δήμο Karsiyaka
Επικοινωνία:
Άννα Κρεμλή
Τηλ: +30 212 100 4102
Email: info@kremlianna.gr
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ΚΑΤΟΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ - KARSIYAKA

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
Περίπτερο τύπου παγόδα 5 x 5 µέτρα (50 ευρώ/τ.µ.)
Περίπτερο τύπου παγόδα 5 x 2,5 µέτρα (60 ευρώ/τ.µ.)
Περίπτερο τύπου παγόδα 3 x 3 µέτρα
(60 ευρώ/τ.µ.)

1250 ευρώ
750 ευρώ
540 ευρώ

Οι τιµές δεν εµπεριέχουν ΦΠΑ .

Περίπτερο τύπου παγόδα 5 x 5 µέτρα

Περίπτερο τύπου παγόδα 5 x 5 µέτρα

Περίπτερο τύπου παγόδα 5 x 2,5 µέτρα

Περίπτερο τύπου παγόδα 5 x 2,5 µέτρα

Περίπτερο τύπου παγόδα 3 x 3 µέτρα

Περίπτερο τύπου παγόδα 3 x 3 µέτρα

Στις τιµές των περιπτέρων συµπεριλαµβάνονται : Γραφείο - 3
καθίσµατα - φωτισµός - πρίζα 16 Α - wi fi - µετόπη µε την επωνυµία
του εκθέτη.

