Αγαπητοί φίλοι και συνεργάτες,
Μετά τη μεγάλη επιτυχία της Half Marathon Expo 2018, είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε πως
η Half Marathon Expo 2019, θα πραγματοποιηθεί στο εκθεσιακό κέντρο HELEXPO MAROUSSI.
Το σπουδαίο αυτό εκθεσιακό γεγονός που έγινε πλέον
θεσμός, θα πλαισιώσει και αυτή τη χρονιά τον Ημιμαραθώνιο Αθήνας 2019. Η Half Marathon Expo
αποτελεί μία σημαντική εμπορική έκθεση με αθλητικό
πρόσημο που ξεχωρίζει για το χαρακτήρα και τη δυναμική της, ενώ τείνει να γίνει σημείο αναφοράς για
τον αθλητικό κλάδο τόσο της εγχώριας, όσο και της
διεθνούς αγοράς. Διοργανωτές είναι ο ΣΕΓΑΣ και ο
Δήμος Αθηναίων, με συνδιοργανωτή την Περιφέρεια
Αττικής, ενώ στο τιμόνι της παραγωγής, βρίσκεται
όπως κάθε χρόνο η εταιρεία Be Best.
Να τονίσουμε πως στη σύντομη μέχρι σήμερα πορεία
της, η Half Marathon Expo έχει γίνει εργαλείο προβολής και προώθησης της δρομικής αγοράς καθώς
και μέσο διεύρυνσης των αναπτυξιακών προοπτικών

των εταιρειών που συμμετέχουν.
Η κατακόρυφη αύξηση των συμμετοχών στην Half
Marathon Expo 2019, αποδεικνύει πως τόσο η εγχώρια, όσο και η διεθνής δρομική κοινότητα, εμπιστεύεται την έκθεση ως έναν σημαντικό εμπορικό
εκπρόσωπο που συγκεντρώνει αδιαμφισβήτητα τους
σημαντικότερους stakeholders του αθλητικού τομέα,
ενώ εντάσσει στο δυναμικό της τις μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου. Στο πλαίσιο της Half Marathon
Expo, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να
πραγματοποιήσουν B2B συναντήσεις, να παρουσιάσουν
τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους στο κοινό, ενώ το
στοχευμένο target group της έκθεσης θα επιφέρει
σίγουρα σημαντική αύξηση της αναγνωρισιμότητας
και της κερδοφορίας τους.

ΗΑLF MARATHON EXPO
Πολλά περισσότερα από μία εμπορική έκθεση
Συνοδεύοντας τον Ημιμαραθώνιο Αθήνας, η Half Marathon Expo 2019 προσδοκά να γίνει κάτι περισσότερο από
μία εμπορική έκθεση αθλητικού ενδιαφέροντος. Σε συνδυασμό με τον εντυπωσιακό
χώρο που τη φιλοξενεί, οι χιλιάδες επισκέπτες που την τιμούν με την παρουσία τους,
θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν και να αγοράσουν πρώτοι όλα τα νέα
αθλητικά και δρομικά είδη και αξεσουάρ, τα προϊόντα και υπηρεσίες διατροφής που
συμπληρώνουν τις ανάγκες κάθε δρομέα και λάτρη του αθλητισμού, τις υπηρεσίες και
τα προϊόντα των διαφόρων χορηγών του Ημιμαραθωνίου Αθήνας, να επισκεφτούν τα
περίπτερα άλλων Αγώνων και να μιλήσουν με τους εκπροσώπους τους.
Αξίζει να σημειωθεί πως ο χώρος διεξαγωγής της έκθεσης επιλέχθηκε για το στρατηγικό του
σημείο με εύκολη πρόσβαση.
Με μεγάλη χαρά λοιπόν και αισιοδοξία, χαιρετίζουμε τη Half Marathon Expo 2019.
Είμαστε βέβαιοι πως θα μας τιμήσετε με τη συμμετοχή σας.
Με ιδιαίτερη εκτίμηση,
Ε. Χαραλάμπους – Γ. Χρυσοσπάθης – Ε. Λυμπερόπουλος
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Αθλητική Ένδυση & Υπόδηση
Αθλητικά και Δρομικά Είδη & Αξεσουάρ
Όργανα Γυμναστικής
Αθλητικός Εξοπλισμός
Προϊόντα και υπηρεσίες fitness
Αθλητική Διατροφή & συμπληρώματα διατροφής
Αναζωογονητικά ποτά
Μεσογειακή διατροφή
Κέντρα αποκατάστασης και φυσιοθεραπείας
Εργομετρικά κέντρα
Εξοπλισμός και υπηρεσίες wellness & spa
Προπονητικές υπηρεσίες και σχολές
Γυμναστήρια
Ακαδημίες

Πότε

14-16 Mαρτίου

και πού
Ωράριο

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Πέμπτη 14/03: 13:00 – 20:00
Παρασκευή 15/03: 10:00 – 20:00
Σάββατο 16/03: 10:00 – 20:00

Επίσημα

ΕΓΚΑΙΝΙΑ

14/03/2019 και ώρα 13:00μμ

● Γιατί θα επωφεληθώ από τη μεγάλη προβολή και την
άμεση επαφή με περισσότερους από 20.000 δρομείς και
καταναλωτές των πιο δυναμικών target groups στον
κλάδο του αθλητισμού και της δρομικής αγοράς, με το
χαμηλότερο δυνατό κόστος. Οι δρομείς και οι συνοδοί
τους θα επισκεφτούν υποχρεωτικά την έκθεση, διότι
συστεγάζεται με το Κέντρο Εγγραφών και παραλαβής
συμμετοχών του Ημιμαραθωνίου.
● Γιατί θα μου δοθούν πολλές ευκαιρίες άμεσης ανάπτυξης του δικτύου πωλήσεων και επικοινωνίας με
νέους υποψήφιους πελάτες και συνεργάτες.
● Γιατί είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να παρουσιάσω τα
νέα μου προϊόντα και υπηρεσίες καθώς και να βελτιώσω
το εταιρικό μου προφίλ.
● Γιατί θα έρθω σε επαφή με το σύνολο των επιχειρήσεων
που δραστηριοποιούνται στη δρομική αγορά και τα αθλητικά είδη.
● Γιατί θα μου δοθεί η δυνατότητα συναντήσεων με σημαντικούς εμπορικούς αγοραστές από την Ελλάδα και
το εξωτερικό.
● Γιατί θα γίνω συμμέτοχος του ανοίγματος νέων αγορών
για τη διανομή της επιχείρησής μου, θα δυναμώσουν οι
επιχειρηματικοί της δεσμοί και θα μπορέσουν να πραγματοποιηθούν νέες εμπορικές συνεργασίες.
● Γιατί θα υπάρξει αξιοσημείωτη προβολή των προϊόντων
- υπηρεσιών της επιχείρησής μου στα ΜΜΕ.
● Γιατί η επιχείρησή μου θα συνδεθεί με ένα πραγματικά
σημαντικό εκθεσιακό γεγονός, το οποίο μπορεί να
καλύψει έναν ευρύτατο τομέα εμπορικών δυνατοτήτων
αλλά και με το κύρος του Ημιμαραθωνίου της Αθήνας,
μία από τις πιο δημοφιλείς ετήσιες αθλητικές διοργανώσεις
στην Ελλάδα.
● Γιατί η απήχηση του Ημιμαραθωνίου Αθήνας έχει ξεπεράσει τα στενά σύνορα της χώρας και έχει προσελκύσει
το ενδιαφέρον απλών δρομέων αλλά και οργανωμένων
φορέων από διάφορες χώρες του κόσμου.
● Γιατί ο Ημιμαραθώνιος της Αθήνας έχει εξελιχθεί σε
ένα μεγάλο εθνικό, πολιτιστικό, τουριστικό και αθλητικό
γεγονός με διεθνή απήχηση.

Προβολή
της έκθεσης

Η εταιρεία μας δίνει ύψιστη σημασία στην προβολή της έκθεσης, σχεδιάζοντας
και υλοποιώντας ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα επικοινωνίας για την γνωστοποίηση
της έκθεσης στους επαγγελματίες του κλάδου αλλά και στο ευρύ κοινό.
Συγκεκριμένα, το διαφημιστικό πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Μέσα
Μαζικής Ενημέρωσης

Web & Social

Τηλεόραση, ραδιόφωνο,
έντυπη διαφήμιση.

ΗΑLF
MARATHON
EXPO
Outdoor
Διαφήμιση
Διαφημιστικά λάβαρα,
πανό, αφίσες

Kόστος
ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΧΩΡΙΣ ΔΟΜΗ
Στην τιμή ενοικίασης περιλαμβάνονται:
l Ίχνος εδάφους
l Προσκλήσεις για εμπορικούς επισκέπτες
l Κάρτες ελευθέρας εισόδου
l Εγγραφή στον κατάλογο εκθετών

ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΚΡΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ
ΧΩΡΙΣ ΔΟΜΗ 100 ευρώ/m2

Διακανονισμός

Below The Line
Ενέργειες
Δελτία Τύπου σε δημοσιογράφους
και συντάκτες ειδικού αλλά και
γενικού ενδιαφέροντος, αποστολή
προσκλήσεων και newsletters

ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΜΕ ΔΟΜΗ

Συμμετοχής

Oικονομικός

Web Banners, Google AdWords,
Facebook, Twitter, Instagram,
Youtube

Στην τιμή ενοικίασης περιλαμβάνονται:
l Μελαμίνη του 1 μέτρου με κολονάκια
αλουμινίου ύψους 2,50μ
l Μοκέτα δαπέδου ενιαίου χρώματος για όλους
l Φωτισμός spot των 100W/3τ.μ.
l Μία πρίζα 220V/50τ.μ.
l Μετόπη ύψους 24εκ. και μήκους 100 εκ. με την επωνυμία
της εταιρίας και τον αριθμό του περιπτέρου
l Προσκλήσεις για εμπορικούς επισκέπτες
l Κάρτες ελευθέρας εισόδου
l Εγγραφή στον κατάλογο εκθετών

ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΚΡΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΜΕ ΔΟΜΗ
120 ευρώ/m2

Με την υπογραφή του Συμβολαίου Συμμετοχής καταβάλλεται το 40% του συνολικού
ποσού σε μετρητά ή με επιταγή λήξεως έως τις 28 Φεβρουαρίου 2019.
Το υπόλοιπο 60% καταβάλλεται 25 ημέρες πριν από την έναρξη της έκθεσης με
επιταγή λήξεως έως 31 Μαΐου 2019.

