
Ο∆ΗΓΟΣ MARKETING

Α Ε Ρ Ο ∆ Ρ Ο Μ Ι Ο  Ε Λ .  Β Ε Ν Ι Ζ Ε Λ Ο Σ

Ε Κ Θ Ε Σ Ι Α Κ Ο  Κ Ε Ν Τ Ρ Ο



 Η Metal Machinery αποτελεί το ιδανικό κανάλι επικοινωνίας και διαφήμισης.
 Εκτός από την συμμετοχή της εταιρείας σας με περίπτερο, σας προσφέρεται
 συμπληρωματικά μια σειρά από εξειδικευμένες υπηρεσίες προβολής και διαφήμισης. 

 Μέσα από αυτόν τον οδηγό marketing, σας δίνεται η δυνατότητα να εκμεταλλευτείτε κάποια
 πολύ χρήσιμα εργαλεία που σας παρέχουμε και θα σας βοηθήσουν να επικοινωνήσετε πιο    
 αποτελεσματικά τη συμμετοχή σας. 
 
 Σκεφτείτε την έκθεση σαν μια μεγάλη ευκαιρία προβολής και προώθησης! 
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Ολοσέλιδη: 400 €
Σαλόνι: 800€
Εσωτερική εξωφύλλου: 600€
Οπισθόφυλλο: 1000€
• Οι καταχωρήσεις θα μπαίνουν με αλφαβητική σειρά    • Κλείσιμο καταλόγου (καταχωρήσεις) : 30/9

Κατάλογος έκθεσης
H υπηρεσία αφορά σε έγχρωμες διαφημίσεις / καταχωρήσεις εκθετών στον κατάλογο
της έκθεσης ο οποίος θα διανέμεται δωρεάν στους επισκέτες απο την κεντρική reception



Στυλό έκθεσης - επισκέπτη
 Η υπηρεσία αφορά στην προβολή του εκθέτη στα στυλό της έκθεσης
 που θα τοποθετούνται στη κεντρική reception.

 1 διαθέσιμη χορηγία  /  Τιμή 3.000€ 

Στη τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται το κόστος αγοράς και εκτύπωσης των στυλό. Ο διαφημιζόμενος εκθέτης είναι υπεύθυνος
να προμηθεύσει τη διοργανώτρια εταιρεία με την απαιτούμενη ποσότητα. 
Τα στυλό θα πρέπει να παραδοθούν στους διοργανωτές 3 ημέρες πριν την έναρξη της έκθεσης στο χώρο του εκθεσιακού.
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Τσάντα έκθεσης - επισκέπτη
 Η υπηρεσία αφορά την προβολή του εκθέτη στην τσάντα της έκθεσης. 
 Πρόκειται για υφασμάτινη τσάντα σε μαύρο χρώμα με το τύπωμα της
 διοργανώτριας εταιρείας στην μία πλευρά και το τύπωμα του χορηγού
 στην άλλη σε μονοχρωμία.
 Η τσάντα θα διανέμεται σε επισκέπτες από ειδικά διαμορφωμένο χώρο
 στην έκθεση. 
 
 5 διαθέσιμες χορηγίες από 2000τμχ  για κάθε χορηγία

 Τιμή: 3.000€ για κάθε χορηγία

Lanyards/κορδόνια επισκεπτών 
 Κορδόνια με εκτυπωμένο το λογότυπο της εταιρείας σας τα οποία θα διανέμονται
 στο lobby της έκθεσης 
 
 1 διαθέσιμο  /  Τιμή: 3.000€  

Στη τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται το κόστος αγοράς και εκτύπωσης των κορδονιών. Ο διαφημιζόμενος εκθέτης είναι υπεύθυνος
να προμηθεύσει τη διοργανώτρια εταιρεία με 10.000 τμχ. Η μακέτα θα πρέπει να σταλεί στη διοργανώτρια εταιρεία προς έγκριση.
Τα κορδόνια θα πρέπει να παραδοθούν στους διοργανωτές 3 ημέρες πριν την έναρξη της έκθεσης στο χώρο του εκθεσιακού κέντρου.  
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Για περισσότερες πληροφορίες & διευκρινίσεις  μη διστάσετε να απευθυνθείτε
στο τμήμα Marketing της διοργανώτριας εταιρείας Rota ΑΕ,  στο τηλ. 2.111.801.801. 

ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ  /  www.metropolitanexpo.gr

Ε Κ Θ Ε Σ Ι Α Κ Ο  Κ Ε Ν Τ Ρ Ο
Ο Ρ Γ Α Ν Ω Σ Η

Τηλ.: 2 111 801 801, www.rota.gr, www.texpo.gr www.metalmachinery.gr
follow us:

∆ιαφημιστικά newsletters εκθετών
 Ο εκθέτης θα εμφανίζεται ως ‘’Brand Focus’’ σε newsletter το οποίο θα αποσταλεί
 στους  δυνητικούς επισκέπτες.

 4 διαθέσιμες χορηγίες  /  Τιμή: 600€ για κάθε χορηγία

Banner στην Iστοσελίδα της έκθεσης
 ∆ιαφημιστικό banner στην Iστοσελίδα της έκθεσης

 2 διαθέσιμες χορηγίες  /  Τιμή: 200€ το μήνα για κάθε χορηγία

Banner στα διαφημιστικά newsletters επισκεπτών
 Τοποθέτηση banner (διάστασης 600x100px)  

 4 διαθέσιμες χορηγίες  /  Τιμή: 400€ για κάθε χορηγία


