
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 
 
 
 

www.panoramagreece.com  
ERICSSON GLOBE, Stockholm 

13-15 Φεβρ.2015 
 

Η 2η έκθεση για την Ελλάδα στην 
καρδιά της Σκανδιναβίας 

 
 

GREKLAND PANORAMA 2014: 
7.000 επισκέπτες! 115 εκθέτες! 22 προορισμοί! 



 

 

2η Έκθεση GREKLAND PANORAMA  
 

Σε μεγαλύτερο χώρο, τον ERICSSON GLOBE,  
με 10.000 και άνω αναμενόμενους επισκέπτες! 
  
 
 
Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ, GREKLAND PANORAMA 2015 
Ολόκληρη η Ελλάδα κάτω από μία στέγη ζωντανών εκδηλώσεων και events 
 
Μετά την μεγάλη επιτυχία της πρώτης έκθεσης το 2014, η διοργανώτρια 
εταιρία North Events επενδύει σε ακόμη δυναμικότερη προβολή της Ελλάδας 
μεταφέροντας την έκθεση στο μεγαλύτερο σφαιρικό εκθεσιακό κέντρο του 
κόσμου, το ERICSSON GLOBE σε μία συνολική έκταση 4.200τμ. και 
προσδοκώντας σε τουλάχιστον 10.000 και άνω επισκέπτες.   
 
GREKLAND PANORAMA 2015   
Επίσημες ημ/νίες για το Κοινό:  
Σάββατο 14 & Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, 2015. 
 
Η έκθεση θα είναι ανοικτή για το κοινό και τις δύο ημέρες από τις 10:00 έως 
και τις 18:00 με δωρεάν είσοδο για το κοινό. Μεγάλη σημασία έχει δοθεί στο 
πρόγραμμα εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων ειδικά για οικογένειες με 
παιδιά,  πλούσια events, happenings και κληρώσεις πολλών δώρων. Παρουσία 
θα υπάρχει επίσης και για την Σκανδιναβική αγορά: Νορβηγία, Δανία, 
Φινλανδία. 
 
 

 

  



 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ 2η ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 
ΣΟΥΗΔΙΑΣ, GREKLAND PANORAMA 2015  
ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΤΟΥ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΑ 
 
 
Η έκθεση GREKLAND PANORAMA 2015 αποτελεί μία σημαντική ευκαιρία για 
τα Επιμελητήρια που θέλουν να αναπτύξουν την εξωστρέφειά τους σε μία 
από τις σημαντικότερες αγορές της Ευρώπης, την Σκανδιναβία. 
 
Η έκθεση προσφέρεται για την καλλιέργεια επαφών, την γνωριμία του 
Σκανδιναβικού και ειδικότερα του Σουηδικού κοινού με προϊόντα ελληνικής 
«καταγωγής» - έτσι ώστε όταν επισκεφθεί τον προορισμό να αναγνωρίσει και 
να αναζητήσει το επώνυμο προϊόν που γνώρισε στην έκθεση, καθώς και την 
διερεύνηση πιθανών συνεργιών με επιχειρήσεις/ φορείς της Σουηδίας.   
 
Ο κάθε τουριστικός προορισμός στηρίζεται σημαντικά και στο προϊόν που 
παράγει, και αποτελεί σημαντικό στοιχείο ταυτότητας που προσδιορίζει την 
τουριστική εμπειρία κάθε επισκέπτη στην χώρα μας.  
  
 

ΗΜΕΡΕΣ ΚΟΙΝΟΥ, 14 & 15.02.2015: 
Εκθεσιακό Κέντρο ERICSSON GLOBE, Στοκχόλμη  
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ – ΔΟΜΗ 12τμ – (4Χ3μ)- Συμπεριλαμβάνονται:  

1. Έως και  maximum (4) σταθμοί (counters/ stands)  
2. (4) Καρέκλες bar stool 
3. (4) Εκτυπώσεις αφισών στα 4counterς (διάστασης η κάθε μία 1μΧ1μ) 
4. (2) τραπέζια συναντήσεων με 2 καρέκλες το κάθε ένα 
5. Παροχή ρεύματος & Wi-Fi 
6. Βασικός φωτισμός, μοκέτα δαπέδου 
7. Μεταφορά ενημερωτικού υλικού έως και 100 κιλά από διεύθυνση 

αποθήκης στην Αθήνα έως και την έκθεση 
8. Όλη η κατασκευή και μεταφορά υλικού αποτελεί ευθύνη της North Events 

 
Ειδικότερα για την Μεταφορά Ισχύουν τα Εξής: 
 Η μεταφορά υλικού συμπεριλαμβάνεται στις δωρεάν υπηρεσίες και 

αφορά μόνο έντυπα και τρόφιμα που δεν χρειάζονται ψυγείο ή δεν 
υπόκεινται σε ειδικό καθεστώς εισαγωγής. 

 Προϊόντα ψυγείου εξαιρούνται της μεταφοράς. Την ευθύνη 
μεταφοράς αναλαμβάνει ο εκάστοτε εκθέτης.  

 Για προϊόντα που αφορούν αλκοόλ, ισχύει ειδικό καθεστώς το οποίο 
θα συμφωνηθεί με την Ελληνική Πρεσβεία στην Στοκχόλμη.   

 Για κάθε εκθέτη το μέγιστο βάρος μεταφοράς υλικού και προϊόντων 
είναι 100 κιλά.  Ο εκθέτης αναλαμβάνει την ευθύνη και κόστος 
αποστολής για την αποστολή έως διεύθυνση στην Αθήνα.  Από εκεί 
αναλαμβάνει με δικά της έξοδα η North Events. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ: 
 
 
 

 
 
 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: 
 

 
 
 

Αφίσα Counter 

Αφίσα Προορισμού 
Επιλογής της  
Διοργανώτριας  
Εταιρίας North Events 

Αφίσα Counter 

Δυνατότητα  
τοποθέτησης έως και (4) 
maximum counters  



 

 

GREKLAND PANORAMA 2015  
ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΤΟΥ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΑ 

 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΗΜΕΡΕΣ ΚΟΙΝΟΥ: 14 & 15.02.2015  
Περίπτερο Δομή  12 τμ. = 4Χ3μ.        
Με έτοιμη κατασκευή περιπτέρου, εκτυπώσεις αφισών, έως και 4 σταθμούς 
εξυπηρέτησης επισκεπτών, και μεταφορά ενημερωτικού υλικού, έως 100κ. 

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ      5.000€* 

* Δεν επιβαρύνεται με ΦΠΑ. Τελική Καθαρή Τιμή.  
 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ: Περίπτερο 6τμ.  
Παρέχεται εναλλακτικά η δυνατότητα  παρουσίασης με περίπτερο 6τμ  
(2μ Χ 3μ) όπου περιλαμβάνεται (1) counter, (1) bar stool, (1) τραπέζι 
συναντήσεων με (2) καρέκλες.  

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ      2.500€* 

* Δεν επιβαρύνεται με ΦΠΑ. Τελική Καθαρή Τιμή.  
 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

• 30% προκαταβολή  
• 70% εξόφληση έως και 15.11.2014 

 
 
 
NORTH EVENTS - ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ GREKLAND PANORAMA 
4 Prometheus Street, Executive Center, 3rd Floor, 1065 Nicosia, Cyprus 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ NORTH EVENTS ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: 
Τηλ.: +30 210 9713281, Email: info@north-e.com 
Websites: www.north-e.com,  www.panoramagreece.com  
Αποκλειστικός Συνεργάτης για τα Δωδεκάνησα:  
PRAXIS PLUS, Tel. +30 22410 24095, Email: info@praxisplus.gr   
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