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∆ΙΕΘΝEΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ & ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Ασφαλείς εκθέτες και επισκέπτες.
Ασφαλές περιβάλλον
Η επανεκκίνηση των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, η βιώσιµη και η ασφαλής λειτουργία τους, καθώς και νέες συνεργασίες που αναβαθµίζουν και ενισχύουν το τουριστικό προϊόν, θα αποτελέσουν το πλαίσιο διοργάνωσης της ∆ιεθνούς Έκθεσης Ξενοδοχειακού Εξοπλισµού
HOTELIA, η οποία πραγµατοποιείται από τις 12-14 Νοεµβρίου στο ∆ιεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης.
Μέσα σε ένα περιβάλλον που καθορίστηκε από τις συνέπειες της πανδηµίας στον τουρισµό, τα ξενοδοχεία και τα τουριστικά καταλύµατα
καλούνται να επανακαθορίσουν τις προτεραιότητες τους.
Η HOTELIA θα δώσει την δυνατότητα παρουσίασης των πιο σύγχρονων προϊόντων και υπηρεσιών, οι οποίες διαµορφώνουν το αύριο της
τουριστικής βιοµηχανίας λαµβάνοντας όλα τα απαραίτητα και ενδεδειγµένα µέτρα, σύµφωνα µε το Πρωτόκολλο Υγειονοµικού περιεχοµένου
του ΕΟ∆Υ το οποίο αφορά στη ∆ιοργάνωση εµπορικών εκθέσεων.

H τουριστική αγορά σε ένα διαχρονικό ραντεβού!
Η Hotelia αναδεικνύει τις εξελίξεις και όλες τις τάσεις που διαµορφώνονται σε ελληνικό και παγκόσµιο επίπεδο στους κλάδους
της φιλοξενίας, της εστίασης και της καφεστίασης. Ένα αµιγώς business-oriented εκθεσιακό προϊόν µε συνεχή εξέλιξη και καινοτόµες
προτάσεις σε κάθε διοργάνωσή του.

Επισκέπτες: Ξενοδόχοι, αρχιτέκτονες, διακοσµητές, τεχνικές εταιρείες, καθώς και επαγγελµατίες από τους χώρους της εστίασης,
της καφεστίασης και του τουρισµού αποτελούν το επαγγελµατικό κοινό στο οποίο απευθύνεται η Hotelia.
Πλεονέκτηµα: Η παράλληλη διοργάνωσή της µε την έκθεση τουρισµού Philoxenia εξασφαλίζει ένα στρατηγικό πλεονέκτηµα, καθώς
αυξάνεται σηµαντικά το ποσοστό επισκεπτών από τον τουριστικό κλάδο της χώρας.
∆οµή: Η σύγχρονη προσέγγιση στην οργάνωση και την παρουσίαση προσφέρει ένα πλούσιο και σφαιρικό εκθεσιακό προϊόν
που προσελκύει το ενδιαφέρον και ανταποκρίνεται στις αναζητήσεις όλου του εύρους των επαγγελµατιών, δηµιουργώντας επιπλέον
διαύλους επικοινωνίας µεταξύ τους.
Ενηµερωτικός χαρακτήρας: Οι παράλληλες εκδηλώσεις και τα συνέδρια αποτελούν ζωτικό κοµµάτι της Hotelia δίνοντας
έτσι µια άλλη διάσταση στην έκθεση, ενηµερωτικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα.
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Eπικοινωνιακή Στρατηγική

TV - Radio Campaign
Digital PR
Social Media Strategy
Email Marketing Strategy
Web Advertising
Media Relations
Google Advertising
Direct Marketing
Phone Marketing

Τοµείς Έκθεσης
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ
• Επίπλωση Εσωτερικών Χώρων • Καθιστικά Εσωτερικών & Εξωτερικών Χώρων • Λευκά Είδη
• Στρώµατα • Κουρτίνες • Υφάσµατα Επίπλωσης • Xαλιά • Φωτισµός • Συστήµατα Σκίασης Ενέργεια - Αυτοµατισµοί • ∆οµικά Υλικά • Είδη ∆ιακόσµησης • ∆άπεδα • Πόρτες - Κουφώµατα
• Είδη Υγιεινής • Είδη Μπάνιου • Πισίνες • Υδροµασάζ • Spa • Ηλεκτρολογικό Υλικό • Συστήµατα
Εξοικονόµησης Ενέργειας • Φωτοβολταϊκά • Κλιµατισµός - Εξαερισµός • Ψύξη – Θέρµανση

COOK & SERVE
• Προϊόντα & Πρώτες Ύλες Μαγειρικής • Αρτοσκευάσµατα • ∆ηµητριακά • Έλαια - Λίπη
• Τυροκοµικά - Γαλακτοκοµικά • Έτοιµα Γεύµατα • Θαλασσινά • Σάλτσες - Σούπες • Μαρµελάδες
• Καφέδες • Ροφήµατα • Τσάι • Σιρόπια • Χυµοί • Νερά • Μπύρα • Αναψυκτικά

COFFEE & DRINKS
• Καφέδες • Ροφήµατα • Τσάι • Σιρόπια • Χυµοί • Νερά • Μπύρα • Αναψυκτικά

TECHNOLOGIES
• Web Marketing - Digital Technology • Booking Engines • Hotel Marketing & Management
• Social Media & Apps • Web Development & Design • Συστήµατα Ήχου & Εικόνας
• Τηλεπικοινωνίες - Τηλεφωνικά Κέντρα • Χρηµατοκιβώτια • Ηλεκτρονικές Κλειδαριές
• Ασύρµατη Παραγγελιοληψία • POS

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ
• Ψυγεία - Καταψύκτες • Φούρνοι • Βιτρίνες Καταστηµάτων • Πλυντήρια • Μηχανές Καφέ
• Σκεύη Σερβιρίσµατος • Είδη Catering • Μπουφέ & Salad Bars • Υλικά Συσκευασίας
• Υλικά & Μηχανήµατα Καθαρισµού

CLEAN & MAINTAIN
• Εξοπλισµός Υγιεινής και Καθαρισµού
H Hotelia και η Philoxenia µαζί είναι µια µοναδική τοποθέτηση.
Είναι η πιο πλήρης έκθεση για τη βιοµηχανία του τουρισµού και τον ξενοδοχειακό
εξοπλισµό. Ο συνδυασµός των δύο εκθέσεων θα επιτρέψει στους εκθέτες και στους επισκέπτες
να δηµιουργήσουν νέες επιχειρηµατικές ευκαιρίες.

Παράλληλες Εκδηλώσεις
DPOINT SPACES
Ο κλάδος του ξενοδοχειακού εξοπλισµού έχει βρει το σηµείο αναφοράς
του στο DPOINT SPACES. Για ακόµα µια χρονιά, αναγνωρισµένοι
Έλληνες αρχιτέκτονες και βιοµηχανικοί σχεδιαστές θα παρουσιάσουν
ειδικές εγκαταστάσεις ξενοδοχειακού ενδιαφέροντος οι οποίες θα
αντικατοπτρίζουν τις σύγχρονες τάσεις και µεθόδους του αρχιτεκτονικού
σχεδιασµού και των τεχνολογιών µέσα από τη συνεργασία των
επαγγελµατιών δηµιουργών µε εταιρείες τελικών προιόντων και υλικών
που συµµετέχουν ώς εκθέτες στη Hotelia.

ALL ABOUT COFFEE
Κορυφαίοι επαγγελµατίες από τους χώρους του καφέ και των ποτών, θα
εντυπωσιάσουν µε τις τεχνικές και τις δεξιότητές τους ενώ, παράλληλα,
µέσα από µια σειρά σεµιναρίων και παρουσιάσεων θα αναδείξουν όλες
τις εξελίξεις για τον υπέροχο κόσµο του καφέ.

ALL ABOUT GASTRONOMY
Σε έναν ειδικά διαµορφωµένο χώρο, µε ειδικούς σταθµούς-food
stations, ειδικοί του χώρου του catering θα παρουσιάσουν «ζωντανά»
τις παγκόσµιες γαστρονοµικές τάσεις. Οι γευστικές τους προτάσεις θα
αναδείξουν τον νέο τρόπο παρουσίασης και service, την προσέγγιση
διαφορετικών κοινών και θα δώσουν ιδέες για διαφορετικές θεµατικές
εκδηλώσεις.

ALL ABOUT DIGITAL
Εξειδικευµένοι επαγγελµατίες θα παρουσιάσουν πρακτικές υιοθέτησης
νέων τεχνολογιών και ψηφιακών εφαρµογών ως τους βασικούς
µοχλούς εξέλιξης, ανάπτυξης και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των
ξενοδοχειακών µονάδων.

HOTELIA CONFERENCES
Σε ένα ειδικά διαµορφωµένο, open space χώρο, καθ’ όλη τη διάρκεια
της Hotelia, θα πραγµατοποιείται σειρά οµιλιών σχετικά µε ποικίλα
θέµατα όπως: Αρχιτεκτονική ∆ιακόσµηση, Νέες Τεχνολογίες, Οικολογία
& Πράσινες Πρακτικές, Branding & Marketing, Food & Beverage.
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BUSINESS CENTER & CONCIERGE
BUSINESS LOUNGE
SECRETARIAT PHILOXENIA

A

ΓΡΑΦΕΙΑ ∆ΕΘ HELEXPO

B

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ “Ν. ΓΕΡΜΑΝΟΣ”

C

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ “Ι. ΒΕΛΛΙ∆ΗΣ”

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Παράλληλα µε

∆ΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

36η ∆ΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Περίπτερα 7, 8, 9, 10, 12

Περίπτερα 13, 14, 15

ΙΑΤΡΕΙΟ

Κόστος Συµµετοχής
EKΠTΩΣEIΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ
Όψεις

Tύπος

€/Τ.Μ

Aπό

Έκπτωση

Μία | ∆ύο | Τρείς

Ίχνος Εδάφους

90,00€

32-48 τ.µ.

10%

Τέσσερις

Ίχνος Εδάφους

110,00€

49-72 τ.µ.

15%

Υπαίθριος Χώρος

51,00€

73-110 τ.µ.

20%

∆ικαίωµα Εγγραφής

90,00€

111 τ.µ. και άνω

25%

Κόστος Προκατασκευασµένου Περιπτέρου των ∆ιοργανωτών

Oι εκπτώσεις αφορούν το ενοίκιο χώρου (ίχνος εδάφους).

Τύπος 2.......19€/τ.µ. | Τύπος 3.......45€/τ.µ. | Dpoint/Ξυλοκατασκευή.......43€/τ.µ.

Τύπος

ΤΥΠΟΣ 1 ΧΩΡΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

∆ιατίθεται χώρος σε ίχνος εδάφους συµπεριλαµβανοµένης της γενικής καθαριότητας.
Στον τύπο 1/ χωρίς εξοπλισµό δεν συµπεριλαµβάνεται η παροχή και σύνδεση ρεύµατος.
(Απαραίτητη η κατάθεση ηλεκτρολογικού σχεδίου). Κόστος 22,00 €/Kw.

ΤΥΠΟΣ 2

Το ενοίκιο χώρου µε εξοπλισµό περιλαµβάνει: ∆ιαχωριστικά, µετόπη µε την επιγραφή του εκθέτη,
αριθµό stand, µία πρίζα/12τ.µ., δέκα ηλεκτρικά σπότ/12τ.µ., 1 γραφείο, 1 τραπεζάκι, 3 καρέκλες.

ΤΥΠΟΣ 3

4.00m

4.00m

4.00m

4.00m

∆άπεδο: Μοκέτα alma elea vel µαύρου χρώµατος
∆οµή: Σύστηµα αλουµινίου octanorm maxima (H:3.00m)
Πλήρωση: Panels δερµατίνης λευκού χρώµατος σε συνδυασµό µε wenge
Οροφή: Πλαίσια αλουµινίου 1.00 χ 1.00 & 1.00 χ 0.50m. µε πλήρωση λευκών panels.
Επιγραφή: ∆ιαφανοσκόπιο 1.50 χ 0.50m. µε το εταιρικό logo σε βινύλιο
Graphics: Ψηφιακές εκτυπώσεις σε τελαρωµένους µουσαµάδες
4.00 x 1.00m. 1τµχ. & 3.00 x 1.00m. 2τµχ.
Εξοπλισµός: Ιnfodesk αλουµινίου µε µαύρες επιφάνειες, 1τµχ. Σκαµπώ µαύρο, 1τµχ.
Τραπέζι γυάλινο, 2τµχ. Καρέκλες µαύρες, 4τµχ.
Ηλ/κά: Πολύπριζο 500w, 2 θέσεων: 2τµχ. HQI: 4τµχ.

DPOINT / ΞΥΛΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

∆άπεδο: Μοκέτα alma elea vel λευκού, µαύρου ή µπέζ χρώµατος
∆οµή: Ξυλοκατασκευή βαρέως τύπου σε λευκό, µαύρο ή λαδί - µπέζ χρώµα (H:3.00m)
Μετώπη: H: 0.50m. κατά µήκος των ανοικτών πλευρών
Επιγραφή: Το εταιρικό logo σε βινύλιο
Ηλ/κά: Πολύπριζο 500w, 2 θεσεων: 1τµχ. HQI: 4τµχ.

∆ΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

36η ∆ΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Περίπτερα 7, 8, 9, 10, 12

Περίπτερα 13, 14, 15

Πληροφορίες / T: +30 2310 291161 - s: https://hotelia.helexpo.gr/en
e: hotelia@helexpo.gr

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ∆Α

ΕΠΙΣΗΜOΣ ΠΑΡΟΧΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΠΙΣΗΜΟΣ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ

