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1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

1.1. Διοργάνωση του Money Show. 

Το µεγαλύτερο επενδυτικό και αναπτυξιακό πολύ-συνέδριο στην Ευρώπη, το Money Show,  
έχει µια πορεία 30 ετών µε επιτυχηµένες διοργανώσεις σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό 
φέτος διοργανώνεται για 31 χρονιά στον Πειραιά στος συνεδριακούς χώρους του Ε.Β.Ε.Π..  

Τo Money Show περιλαµβάνει : 

• πρόγραµµα από συνεδριακές εκδηλώσεις µε θεµατολογίες που καλύπτουν ένα ευρύ 
φάσµα των διαθέσιµων προϊόντων (Bιοµηχανία, Εµπόριο), υπηρεσιών, στον ιδιωτικό, 
δηµόσιο και κοινωνικό τοµέα. Κεντρική η Χρηµατοοικονοµική και Επενδυτική 
θεµατική, ενώ  θεµατικά φόρα καλύπτουν την ΔΗΜΟΣΙΑ ΗΓΕΣΙΑ, την ΤΟΠΙΚΗ 
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, την ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ και ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ, την ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, 
τις ΝΕΟΦΥΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, τον ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟ, την ΤΕΧΝΗ, τον 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ, την ΕΠΙΣΤΗΜΗ/ΕΡΕΥΝΑ, την ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, την 
ΑΥΤΟΒΕΛΤΙΩΣΗ/ΑΥΤΟΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗ, την ΥΓΕΙΑ, τις ΝΕΕΣ ΙΔΕΕΣ. 

καθώς και  

• έκθεση B2B µε περίπτερα για προβολή των διαθέσιµων προϊόντων και υπηρεσιών.  

Στη διάρκεια του Forum  ;Eλληνες κυρίως και ξένοι ειδικοί  του χώρου, θα παρουσιάσουν 
θέµατα σχετικά µε την ελληνική αγορά και πολιτικοκοινωνική πραγµατικότητα και όραµα 
2030. 

1.2. Αντικείµενο της Έκθεσης Β2Β 

Το πρόγραµµα των παρουσιάσεων του Money Show  πλαισιώνεται και συµπληρώνεται από 
την “έκθεση” των συµµετεχόντων µε περίπτερα (stands) ή τραπέζια γραφεία µε banners αντί 
δοµής, η οποία έχει ως βασικό αντικείµενο την προβολή των υπηρεσιών και των προϊόντων 
που προσφέρονται στην τοπική αγορά. Οι εταιρείες ή οργανισµοί που θα προβληθούν είναι: 

- Κυβερνητικοί, Κρατικοί ή Αυτοδιοικητικοί φορείς 
- Θεσµικοί, συντεχνιακοί και επιστηµονικοί φορείς 
- Εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον Πειραιά και στην Ελλάδα 
- Κεφαλαιουχικοί φορείς µε επενδυτικό ενδιαφέρον για την τοπική Ελληνική αγορά.  
- Πανεπιστήµια/Εκπαίδευση και Τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα. 
- Φορείς που αναζητούν χρηµατοδότες 
- Εταιρείες συµβούλων 
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- Κλαδικός ηλεκτρονικός τύπος, τοπικός τύπος  οικονοµικές εφηµερίδες και περιοδικά 

Η προβολή των ανωτέρω προϊόντων και υπηρεσιών, έχει δύο όψεις αλληλοσυµπληρούµενες : 

Α. Την παροχή προς τους εκθέτες Β2Β της δυνατότητας παρουσίασης κάθε ξεχωριστού 
‘προϊόντος’ τους στους επισκέπτες της έκθεσης, σε περιβάλλον απόλυτα  προσαρµοσµένο στο 
κύρος και το επίπεδο αυτού του τοµέα, µέσω : 

- της διοργάνωσης της “έκθεσης” σε χώρο προσήκοντα στο αναµενόµενο επίπεδο επαφών 
- της εξασφάλισης των απαραίτητων διευκολύνσεων για την απρόσκοπτη διεξαγωγή των 

συζητήσεων εκθετών µε επισκέπτες και την προσέλευση και κίνηση των ενδιαφεροµένων 
στο χώρο της έκθεσης. 

Β. Την παροχή στους “εκθέτες” Β2Β της δυνατότητας οµαδικής παρουσίασης των προϊόντων 
και υπηρεσιών, µε στόχο την προώθηση ολοκληρωµένων προϊόντων ή υπηρεσιών καθώς και 
µια πιο ολοκληρωµένη ενηµέρωση του κοινού. 

Γ.  Την παροχή προς κάθε ενδιαφερόµενο πλήρους και σφαιρικής ενηµέρωσης  για τις 
σηµερινές τάσεις και προσφερόµενες υπηρεσίες και προϊόντα, εν΄ όψει µάλιστα των ραγδαίων 
εξελίξεων που επέρχονται στις διεθνείς αγορές. 

1.3. Αντικείµενο και βασικός λόγος ύπαρξης. 

1. Η ανάδειξη του Πειραιά σε εθνικό και διεθνές επίπεδο 
2. Η συνεργασία και συνάφεια των τριών τοµέων της Πειραϊκής οικονοµίας και κοινωνίας 
3. Ο σοβαρός δηµόσιος διάλογος για τα µεγάλα εθνικά θέµατα 
4. Η προβολή σηµαντικών κοινωνικών πρωτοβουλιών 
5. Η αποτύπωση του δυναµισµού της Εθνικής ζωής και δηµιουργικότητας 
6. Η εµπορική προώθηση προϊόντων, υπηρεσιών ή καινοτόµων ιδεών 

2. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

2.1. Η Κοινωνία. Οικονοµία & Αγορά στον Πειραιά στην σηµερινή Ελλάδα 

Η τωρινή κρίση στην Ελλάδα αποτελεί κατα την εκτίµηση των διοργανωτών µοναδική 
ευκαιρεία για την ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ.. 

Τώρα είναι η κατάλληλη στιγµή να αναδειχτεί η Εθνική προσπάθεια ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ 
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2.2. Σκοπιµότητα 

Με βάση τα παραπάνω, η διοργάνωση αποβλέπει στους εξής στόχους: 

- Να αποτελέσει ένα σηµαντικό µέσο ανταλλαγής απόψεων και ενηµέρωσης. 
- Να παράσχει την δυνατότητα προς κάθε ενδιαφερόµενο να ενηµερωθεί ευρύτερα, µέσω 
οµιλιών που θα γίνουν από ειδικούς  στα πλαίσια του forum και της παράλληλης 
έκθεσης Β2Β. 

- Να παράσχει την δυνατότητα να γνωρίσει ο κάθε ενδιαφερόµενος από κοντά φορείς, 
στελέχη και αναλυτές της αγοράς να συνοµιλήσει µαζί τους και να επιλύσει απορίες ή 
να εκφράσει τη γνώµη και τους προβληµατισµούς του.   

- Να παράσχει την δυνατότητα σε φορείς και εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον 
Πειραιά και ευρύτερα στην Ελλάδα να παρουσιάσουν υπηρεσίες, νέα προϊόντα αλλά 
και να προδιαγράψουν την πορεία και τα µελλοντικά σχέδια και επιλογές για τους 
ενδιαφερόµενους. 

- Να παράσχει την δυνατότητα σε εταιρείες της αγοράς να προβληθούν µε έναν 
ολοκληρωµένο και πολυµορφικό τρόπο. 

Η προβολή και η προώθηση των προϊόντων θα δώσουν ώθηση για την καλύτερη κατανόηση 
της λειτουργίας της Ελληνικής Αγοράς  και την ενηµέρωση των ενασχολουµένων µε αυτήν.  

2.3. Σκοπιµότητα της έκθεσης Β2Β 

Η έκθεση η οποία θα συµπληρώνει το forum, καλύπτοντας και ανάγκες του θα έχει στόχο : 

- Να παράσχει την δυνατότητα προβολής προϊόντων/υπηρεσιών µε target group το 
καταναλωτικό και επενδυτικό κοινό, τους Έλληνες ενεργούς πολίτες, τις εταιρείες του 
χώρου αλλά και τα στελέχη της αγοράς αλλά και κεφαλαίου και χρήµατος συνολικά 
της Ελλάδας. 

- Να παράσχει την δυνατότητα παρουσίασης προϊόντων και υπηρεσιών σε κατάλληλο 
περιβάλλον. 

- Να παράσχει την δυνατότητα στους συµµετέχοντες εκθέτες Β2Β να γνωρίσουν τους 
ανταγωνιστές τους και να βελτιώσουν τις υπηρεσίες τους ή να συνεργαστούν σε 
διάφορα επίπεδα. 

- Να παράσχει την δυνατότητα σε όλες τις εταιρείες ή οργανισµούς µε κοινό target group 
να προβάλλονται δυναµικά. 

      

3. ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

3.1. Χώρος πραγµατοποίησης συνεδριακό κέντρο του Ε.Β.Ε.Π. 

O κεντρικός χώρος πραγµατοποίησης των παρουσιάσεων είναι τα επίπεδα των  Lobbies 1, II.. 
Στον ίδιο χώρο θα είναι οι χώροι ενηµέρωσης προς πελάτες ή δυνητικούς πελάτες. Απέναντι 
απο τις εισόδους των αιθουσών θα είναι τα περίπτερα µε δοµή ή µε banners. 
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Στην γενική γραµµατεία της διοργάνωσης στην είσοδο της διοργάνωσης θα γίνεται γενική 
ενηµέρωση. Παρέχεται όµως η δυνατότητα για εκθεσιακή Β2Β συµµετοχή και σε άλλες 
εκθεσιακές ζώνες µε βάση την τιµή συµµετοχής. 

3.2. Εσωτερική οργάνωση και διαµόρφωση χώρου 

Η εσωτερική διαρρύθµιση του χώρου πραγµατοποίησης περιλαµβάνει τα εξής : 

Α. Χώρος υποδοχής επισκεπτών 
Ο χώρος αυτός κατάλληλα διαρρυθµισµένος θα βρίσκεται στην είσοδο της έκθεσης και θα 
λειτουργεί ως : 

• χώρος παροχής πληροφοριών, 
• χώρος ελέγχου της διοργάνωσης και του κάθε εισερχόµενου. 

Ο χώρος αυτός θα είναι κατάλληλα πλαισιωµένος από ειδικευµένο προσωπικό. 

Β. Χώροι έκθεσης Β2Β (ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΙΑ ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΛΛΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟ) 

Οι χώροι της έκθεσης Β2Β θα καλύπτει µέρος του χώρου της όλης διοργάνωσης τον οποίο 
θα πλαισιώνουν τα περίπτερα ή γραφεία των εκθετών Β2Β. Θα υπάρχουν διακριτές 
ενδείξεις της αρχής και του τέλους της έκθεσης µε αντίστοιχες σηµάνσεις  που θα 
εξασφαλίζουν την κυκλοφορία των επισκεπτών παρέχοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την 
δυνατότητα επίσκεψης όλων των περιπτέρων (ανά επίπεδο). Κάθε περίπτερο, για την 
κατασκευή του οποίου είναι υπεύθυνος ο εκθέτης (για περίπτερα χωρίς δοµή ή 
κατασκευές) θα φέρει ταυτότητα ένδειξης του εκθέτη και όλες οι σηµάνσεις θα σέβονται 
τον χώρο και το υψηλό επίπεδο της διοργάνωσης. 

3.3. Οµιλητές 

Η επιλογή των οµιλητών των υπο-διοργανωτών των εκδηλώσεων καθώς και η κατανοµή του 
διατιθέµενου χώρου και χρόνου του γίνεται από την οργανωτική επιτροπή του, µε βάση τις 
εξής προτεραιότητες : 

- την εξασφάλιση της όσο το δυνατόν σφαιρικότερης κάλυψης των διαφόρων θεµατικών 
ενοτήτων, 

- την εξασφάλιση της παρουσίας οµιλητών κύρους από την τοπική αγορά, την Ελλάδα 
και το εξωτερικό, 

- την εγκυρότητα και πρακτικότητα των εισηγήσεων για το εξειδικευµένο αλλά και το 
ευρύ κοινό. 

3.4. Σύνεδροι 
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Με βάση τα όσα έχουν αναφερθεί για την σκοπιµότητα του forum και της έκθεσης προκύπτει 
ότι η πλήρη κάλυψη του αντικειµένου και η επίτευξη των στόχων τους εξασφαλίζονται µε την 
παρουσία συνέδρων οι οποίοι θα παρουσιάσουν τις θέσεις, τις υπηρεσίες και ότι 
εκπροσωπούν. Οι σύνεδροι θα επιλεγούν µεταξύ των σηµαντικότερων εκπρόσωπων των 
παρακάτω χώρων : 

- Κυβερητικοί, Κρατικοί, Αυτοδιοικητικοί φορείς 
- Ιδρύµατα 
- Aρχές αρµόδιες για την τοπική και Ελληνική αγορά. 
- Αρµόδιοι τοπικοί, θεσµικοί, παραγωγικοί και συντεχνιακοί φορείς 
- Εκπαιδευτικοί, επιστηµονικοί, ερευνητικοί κ.ά. φορείς  
- Επενδυτές και όσοι ενδιαφέρονται ως δυνητικοί πελάτες να µάθουν για προϊόντα 
- Στελέχη ταιρειών µε προϊόντα και υπηρεσίες που στοχεύουν στο επιχειρηµατικό κοινό. 

3.5. Συµµετέχοντες ως υπο-διοργανωτές εκδηλώσεων, χωρητικότητες και κόστη ανά   
δίωρη παραχώρηση της αίθουσας 

Οι συµµετέχοντες στις δραστηριότητες του forum διακρίνονται σε οµάδες 
χωρητικοτήτων µε σετάρισµα αιθουσών σε θεατρική διάταξη: 

Α. 150-200 σύνεδροι, 1.500 ευρώ                  ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΑΝΑ ΩΡΑ 
B. 50-70 σύνεδροι, 1.000 ευρώ 

4. ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ MONEY SHOW 

4.1. Κεντρικές Αιγίδες 
Ελληνο-Κινεζικό επιµελητήριο, Ε.Β.Ε.Π. 

4.2. Συνδιοργανωτές 
Οι συνδιοργανωτές είναι όσοι τοπικοί φορείς συνεργάζονται στις παράλληλες εκδηλώσεις και 
οργανώνουν σειρά παραλλήλων εκδηλώσεων 

4.3. Ιδρυτικοί Συµµέτοχοι 

Οι συνδιοργανωτές, προσκαλούν τους σηµαντικότερους θεσµικούς φορείς, παρέχοντας προς 
τους ίδιους και τα µέλη τους µια σειρά προνοµιακών παροχών, ώστε, να συµµετάσχουν και να 
προσδιορίσουν καθοριστικά το επίπεδο, την εµβέλεια και το περιεχόµενο του Forum. 

4.4. Χορηγοί 

Α. Χορηγία Τίτλου 15.000 συν ΦΠΑ 24%. 

1. Διαφήµιση στο χώρο του Forum µε λογότυπο χορηγού ως πρώτο συνθετικό. 
Εµφάνιση στα διαφηµιστικά ταµπλό της διοργάνωσης, στους χώρους της έκθεσης και 
των παράλληλων εκδηλώσεων του λογότυπου του χορηγού ως πρώτο συνθετικό του 
τίτλου Money Show. 
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2. Προβολή λογοτύπου στις επίσηµες προσκλήσεις και προγράµµατα. Εµφάνιση του 
λογοτύπου του χορηγού στις επίσηµες προσκλήσεις και προγράµµατα της εκδήλωσης.  1

3. Προβολή λογοτύπου χορηγού στο επίσηµο διαφηµιστικό πρόγραµµα. Εµφάνιση του 
λογοτύπου του χορηγού στο επίσηµο διαφηµιστικό πρόγραµµα της διοργάνωσης.  

Το επίσηµο διαφηµιστικό συµψηφιστικό πρόγραµµα  περιλαµβάνει : 2

I. Ολοσέλιδες καταχωρήσεις σε ηλεκτρονικά µέσα 
II. Έµµεση προβολή µε άρθρα και δελτία τύπου 
III. Αφίσες και διαφηµιστικά προγράµµατα της διοργάνωσης 

4. Δυνατότητα διανοµής εντύπων στην έκθεση. Δυνατότητα για την διανοµή εντύπων 
του χορηγού στους επισκέπτες της έκθεσης. 

5. Δυνατότητα διανοµής εντύπων στο forum. Δυνατότητα για την διανοµή εντύπων του 
χορηγού στο σύνολο των παράλληλων εκδηλώσεων του forum. 

6. Δυνατότητα εταιρικής παρουσίασης. Δυνατότητα διοργάνωσης ωριαίας παρουσίασης 
της εταιρείας, των υπηρεσιών και των προϊόντων της στο πλαίσιο του πολυ-συνεδρίου. 

7. Δυνατότητα παροχής χώρου για περίπτερο. Παραχώρηση χώρου 15 τ.µ. (3 χ 5) για την 
κατασκευή περιπτέρου σε ειδικά εµφανή θέση στον χώρο της έκθεσης.  

8. Δυνατότητα συµµετοχής σε panel θεµατικής ενότητας. Δυνατότητα συµµετοχής σε 
ένα από τα panel των θεµατικών ενοτήτων που θα καλυφθούν κατά την διάρκεια του 
πολυσυνεδρίου. 

Β. Χορηγία Υποδοχής 10.000 ευρώ συν ΦΠΑ 24%. 

Παροχές προς τον χορηγό υποδοχής της διοργάνωσης : 

1. Διαφήµιση στο χώρο του forum µε το λογότυπο του χορηγού. Σηµάνσεις µε το 
λογότυπο του χορηγού στο διαθέσιµο χώρο της διοργάνωσης. 

2. Προβολή λογοτύπου χορηγού στο επίσηµο διαφηµιστικό πρόγραµµα. Εµφάνιση του 
λογότυπου του χορηγού µε την ένδειξη < Ο/Η ………. ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ .... > στο 
επίσηµο διαφηµιστικό πρόγραµµα των διοργανωτών. 

3. Προβολή λογοτύπου στις επίσηµες προσκλήσεις και προγράµµατα. Εµφάνιση του 
λογότυπου του χορηγού ως χορηγός υποδοχής στα επίσηµα έντυπα προγράµµατα και 
προσκλήσεις που θα διανεµηθούν από τους διοργανωτές. 

4. Παραχώρηση χώρου για Stand 9τµ στην είσοδο. Παραχώρηση χώρου για stand του 
χορηγού στην είσοδο της διοργάνωσης για διανοµή ενηµερωτικών και διαφηµιστικών 
εντύπων. 

5. Δυνατότητα εταιρικής παρουσίασης. Δυνατότητα διοργάνωσης ωριαίας παρουσίασης 
της εταιρείας, των υπηρεσιών και των προϊόντων της στο πλαίσιο του πολυσυνεδρίου. 

 Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση όπου άλλοι χορηγοί, υποστηρικτές ή εκθέτες εκδώσουν ξεχωριστές, δικές τους 1

προσκλήσεις στα πλαίσια της παρουσίας τους στο συνέδριο, δεν έχουν υποχρέωση να εµφανίσουν τα λογότυπα 
των χορηγών στη δική τους πρόσκληση. 

 Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση όπου άλλοι χορηγοί, υποστηρικτές ή εκθέτες προχωρήσουν σε  ξεχωριστές, δικές 2

τους διαφηµίσεις στα πλαίσια της παρουσίας τους στο συνέδριο, δεν έχουν υποχρέωση να εµφανίσουν τα 
λογότυπα των χορηγών στο δικό τους διαφηµιστικό πρόγραµµα.
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6. Δυνατότητα συµµετοχής σε panel θεµατικής ενότητας. Δυνατότητα συµµετοχής σε 
ένα από τα panel των θεµατικών ενοτήτων που θα καλυφθούν κατά την διάρκεια του 
πολυσυνεδρίου. 

7. Δυνατότητα διανοµής εντύπων σε θεµατική εκδήλωση. Δυνατότητα διανοµής 
εντύπων στους συµµετέχοντες στην θεµατική ενότητα στην οποία ο χορηγός υποδοχής 
κάνει παρουσίαση. 

Γ.  Κεντρικοί Θεµατικοί Χορηγοί 7.000 ευρώ συν ΦΠΑ 24%. 

Υπάρχει η δυνατότητα για περισσότερους του ενός κεντρικών χορηγών ανά θεµατική ενότητα 
της εκδήλωσης. Οι παροχές προς τους κεντρικούς χορηγούς της διοργάνωσης είναι οι εξής : 

1. Διαφήµιση στο χώρο του forum µε το λογότυπο του χορηγού. Σηµάνσεις µε το 
λογότυπο του χορηγού στον διαθέσιµο χώρο της διοργάνωσης. 

2. Λογότυπο χορηγού στο επίσηµο διαφηµιστικό πρόγραµµα. Εµφάνιση του λογοτύπου 
του χορηγού µε τον τίτλο < ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ > στο επίσηµο 
διαφηµιστικό πρόγραµµα της διοργάνωσης. 

3. Προβολή λογοτύπου στις επίσηµες προσκλήσεις και προγράµµατα. Εµφάνιση του 
λογοτύπου του χορηγού ως κεντρικός θεµατικός χορηγός στα επίσηµα έντυπα 
προγράµµατα και προσκλήσεις που θα διανεµηθούν από τους διοργανωτές. 

4. Δυνατότητα εταιρικής παρουσίασης. Δυνατότητα διοργάνωσης ωριαίας παρουσίασης 
της εταιρείας, των υπηρεσιών και των προϊόντων της στο πλαίσιο του πολυσυνεδρίου. 

5. Δυνατότητα διανοµής εντύπων στην έκθεση. Δυνατότητα για την διανοµή εντύπων 
του χορηγού στους επισκέπτες της έκθεσης. 

6. Δυνατότητα συµµετοχής σε panel θεµατικής ενότητας. Δυνατότητα συµµετοχής σε 
ένα από τα panel των θεµατικών ενοτήτων που θα καλυφθούν κατά την διάρκεια του 
πολυσυνεδρίου. 

7. Δυνατότητα διανοµής εντύπων σε θεµατική εκδήλωση. Δυνατότητα διανοµής 
εντύπων στους συµµετέχοντες στην θεµατική ενότητα στην οποία ο κεντρικός χορηγός 
κάνει παρουσίαση. 

Δ. Υποστηρικτές 5.000 ευρώ συν ΦΠΑ 24%. 

Παροχές προς τους υποστηρικτές της διοργάνωσης : 

1. Εµφάνιση επωνυµίας στο επίσηµο διαφηµιστικό πρόγραµµα. Εµφάνιση της επωνυµίας 
του υποστηρικτή στο επίσηµο διαφηµιστικό πρόγραµµα της διοργάνωσης. 

2. Εµφάνιση της επωνυµίας στις επίσηµες προσκλήσεις και προγράµµατα. Εµφάνιση 
της επωνυµίας του υποστηρικτή στα επίσηµα έντυπα προγράµµατα και προσκλήσεις 
που θα διανεµηθούν από τους διοργανωτές. 

3. Δυνατότητα συµµετοχής σε panel θεµατικής ενότητας. Δυνατότητα συµµετοχής σε 
ένα από τα panel των θεµατικών ενοτήτων που θα καλυφθούν κατά την διάρκεια του 
πολυσυνεδρίου. 

4. Δυνατότητα διανοµής εντύπων σε θεµατική εκδήλωση. Δυνατότητα διανοµής 
εντύπων στους συµµετέχοντες στην θεµατική ενότητα στην οποία ο υποστηρικτής 
κάνει παρουσίαση. 
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6. Εκθέτες Β2Β 

6.1. Ταυτότητα εκθετών 

Με βάση όλων όσων έχουν αναφερθεί για τους στόχους και την σκοπιµότητα της έκθεσης, 
προκύπτουν οι δυνητικοί συµµετέχοντες ώς εκθέτες Β2Β: 

•

6.2. Προσέλκυση εκθετών Β2Β 

Με βάση τα όσα έχουν ήδη αναφερθεί η προσέλκυση  εκθετών µέσω και µόνο της 
σκοπιµότητας της έκθεσης και του forum προβλέπεται να είναι σηµαντική και καθοριστική. 
Εντοπίζουµε τα βασικότερα σηµεία προσέλκυσης εκθετών  όπως αυτά προκύπτουν από τη 
µέχρι τώρα ανάλυση της διοργάνωσης, τα οποία είναι : 

1. Το ουσιαστικό αντικείµενο και η σκοπιµότητα της όλης διοργάνωσης. 
2. Η δυνατότητα παρουσίασης των προϊόντων και υπηρεσιών σε εξειδικευµένο 

καταναλωτικό και επενδυτικό κοινό. 
3. Οι παρεχόµενες υπηρεσίες από τους οργανωτές της διοργάνωσης 

6.3. Παροχές προς τους εκθέτες Β2Β 

Οι παροχές της διοργάνωσης προς τους εκθέτες είναι οι εξής : 

▪ Δυνατότητα παρουσίας στον εκθεσιακό χώρο µε stand κατασκευής του εκθέτη. 
▪ Δυνατότητα διανοµής εντύπων του εκθέτη στους σύνεδρους και τους 

επισκέπτες της έκθεσης από το stand του. 
▪ Δυνατότητα διεξαγωγής εταιρικής παρουσίασης του εκθέτη. 

6.4. Κατηγορίες περιπτέρων 

Τα περίπτερα διακρίνονται σε κατηγορίες ανάλογα το µέγεθος και τη θέση την οποία 
καλύπτουν. 

Α. Απλά µε δοµή πάνελς ή τραπέζι µε banners στο LOBBY 1 

2 χ 1 µε 500 ευρώ, 3 χ 1 µε 600 ευρώ, 4 χ 1 µε 800 ευρώ. Οι τιµές επιβαρύνονται µε ΦΠΑ 24% 
.                   Καλύπτουν εµφανείς θέσεις και καίρια σηµεία της έκθεσης Β2Β στο Lobby 1. 

Β . Προνοµιούχα µε δοµή. 200 ευρώ ανα τ.µ στο LOBBY 2 στον  Καλύπτουν 4-10 τµ 
(800-1.600 ευρώ συν ΦΠΑ 24%) τ.µ σε εµφανείς θέσεις και καίρια σηµεία της έκθεσης. 

C . Εξαιρετικά προνοµιούχα. 300-500 ευρώ ανα τ.µ ανάλογα µε την θέση στο Μain Lobby 

       Καλύπτουν 10-50 τ.µ σε εµφανείς θέσεις και καίρια σηµεία στην είσοδο της έκθεσης. 
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7. ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ 

7.1. Ταυτότητα επισκεπτών 

Οι επισκέπτες διακρίνονται σε δύο γενικές κατηγορίες : 

- το ευρύ τοπικό κοινωνικό ή καταναλωτικό ή ευρύτερο επενδυτικό κοινό που θα 
παρακολουθεί τις συνεδριακές εκδηλώσεις και θα αποτελεί το µεγαλύτερο µέρος των 
επισκεπτών της έκθεσης και έχει συγκεκριµένες απαιτήσεις ενηµέρωσης και 
πληροφόρησης 

- τα στελέχη τοπικών επιχειρήσεων, τους επαγγελµατίες της αγοράς, τους εκθέτες, τους 
ακαδηµαϊκούς και τους φοιτητές οι οποίοι και θα έχουν αυξηµένες απαιτήσεις από το 
forum. 

7.2. Προσέλκυση επισκεπτών 

Η σκοπιµότητα και το αντικείµενο της διοργάνωσης αποτελούν και το κίνητρο για την επίσκεψη 

του κοινού. Η παράλληλη ενηµέρωση για θέµατα και πρακτικές εφαρµογές κάθε αντικειµένου, 

οι επαγγελµατικές επαφές, η έκθεση Β2Β και η δυνατότητα συνεύρεσης µε επαγγελµατίες είναι 

τα βασικά κίνητρα για να επισκεφθεί κάποιος το FORUM . 

Τα παραπάνω σε συνδυασµό µε την χρήση των συστηµάτων επιλογής και προσδιορισµού των 

επισκεπτών που αποσκοπούν στην εξασφάλιση αθρόας συµµετοχής κάθε ενδιαφερόµενου για 

την τοπική Ελληνική Αγορά και τοπική κοινωνία. 

8. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ MONEY SHOW www.moneyshow.org 
Για οποιαδήποτε πληροφορία µπορείτε να επικοινωνείτε µε τον κ Ηλία Φαραγγιτάκη, τηλ, 
6976 435232, e-mail org.ms@outlook.com  
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ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ 
ΧΟΡΗΓΟΥΣ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ, ΕΚΘΕΤΕΣ και 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ-

ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ. 

Επωνυµία εταιρίας 

Διεύθυνση 

τηλ      fax 

e-mail       website 

Υπεύθυνος επικοινωνίας 

Όνοµα 

Επίθετο 

Τίτλος θέσης στην εταιρία 

Τηλέφωνο 

τηλ         fax           e-mail 

 
Σηµειώστε ό,τι από τα παρακάτω περιγράφει καλύτερα τις δραστηριότητες σας : 

Α. � Eταιρεία                                                    ΣΤ.�  Παροχή Πληροφόρησης 
Β. �  Φορέας     Ζ. �  Διαµεσολαβητής  
Γ. �  Επιστηµονικός φορέας    Η. �  ΜΜΕ / Επικοινωνία 
Δ. �  Εκπαίδευση     Θ. � Διαφηµιστική εταιρία 
Ε. �  Εταιρία συνδεόµενη µε την ΕΚΕ         Ι. �  Άλλο, παρακαλούµε περιγράψτε: 

Σηµειώστε την υπηρεσία που ενδιαφέρεστε να αναλάβετε : 

Α. �  Χορηγία τίτλου         Ε.�  Εθνικός Χορηγός Επικοινωνίας 
Β. �  Χορηγία υποδοχής       ΣΤ.�  Θεµατικός Χορηγός Επικοινωνίας 
Γ. �  Κεντρικός Θεµατικός Χορηγός         Ζ.�  Εκθέτης Προνοµιούχος 
Δ. �  Υποστηρικτής         Η.�  Εκθέτης Απλός  
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