
 

 

 
 

GREEK PANORAMA 
Alternative Tourism & Gastronomy 
Η Μοναδική Έκθεση για τον Εναλλακτικό Τουρισμό στην Ελλάδα! 
Αθήνα, Ζάππειο Μέγαρο, 14-16 Νοεμβρίου 2019 

- Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού, του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, και την υποστήριξη του Ταξιδιωτικού Οργανισμού 
ARGO TRAVEL και της FedHATTA 

 

 
 
Η έκθεση GREEK PANORAMA είναι η μοναδική διοργάνωση που παρουσιάζει τον 
εναλλακτικό τουρισμό και την γαστρονομία της Ελλάδας στο κέντρο της Αθήνας, και τελεί 
υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων.  Είναι η πρώτη έκθεση που γίνεται στην πρωτεύουσα, και στεγάζεται σε έναν 
από τους εμβληματικότερους και ιστορικότερους χώρους της Αθήνας, στο Ζάππειο 
Μέγαρο, με εύκολη και άμεση πρόσβαση για το κοινό και τους επαγγελματίες. 
 
Στην έκθεση προβάλλονται προορισμοί, τουριστικές επιχειρήσεις, ειδικές μορφές 
τουρισμού και τουριστικά γραφεία. Για πρώτη φορά οι επαγγελματίες του κλάδου θα 
έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις υπηρεσίες και τα προϊόντα τους σε μία 
εξειδικευμένη έκθεση η οποία είναι αφιερωμένη μόνο στις εναλλακτικές και εποχιακές 
τουριστικές δραστηριότητες. Δυνατές πωλήσεις και μεγάλες προσφορές για το κοινό θα 
είναι διαθέσιμες ειδικά για τις ημέρες της έκθεσης, ενώ για τους επαγγελματίες θα δοθεί η 
ευκαιρία να γνωρίσουν τουριστικά γραφεία και να αναπτύξουν νέες συνεργασίες και 
δίκτυο πωλήσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.   

 
ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ: 

 

Η πρώτη Έκθεση για τον Εναλλακτικό Τουρισμό 
Και την Γαστρονομία στην Ελλάδα, στο κέντρο της Αθήνας! 

Ζάππειο Μέγαρο, 14-16.11.2019 



 

North Events, Contact Greece: Tel. +30 2109713281, +30 210 9734849, info@greekpanorama.gr, www.greekpanorama.gr 
 

 
 
 

Γιατί να Συμμετέχω στην Έκθεση; 
 Η πρώτη μοναδική έκθεση για τον εναλλακτικό τουρισμό και την γαστρονομία 
 Στην πρωτεύουσα, στο κέντρο της Αθήνας 
 Στο εμβληματικό Ζάππειο μέγαρο 
 Άμεση σύνδεση με ΜΜΜ, όπως μετρό, τραμ, λεωφορεία 
 Μεγάλες Προσφορές και Πωλήσεις στο κοινό τις ημέρες της Έκθεσης  
 Επιχειρηματικές Συναντήσεις με ταξιδιωτικά γραφεία της Ελλάδας 
 Γνωριμία και δικτύωση με Τουριστικά γραφεία του εξωτερικού 

  

 
 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΚΘΕΣΗΣ  
με βάση τον Εναλλακτικό και Εποχιακό Τουρισμό: 
 Τουρισμός Περιπέτειας (τουρισμός υπαίθρου, ορειβατικοί και πεζοπορικοί 

σύλλογοι,  trekking, rafting, canoe-kayaking, ποδηλασία, ιππασία, κα.) 
 Χειμερινός Τουρισμός (χιονοδρομικά κέντρα, χειμερινά σπορ και υπηρεσίες)  
 Τουρισμός Πόλεων (εμπορικά κέντρα, διασκέδαση, επισκέψιμα σημεία, εποχιακός 

τουρισμός Χριστουγέννων, Πάσχα) 
 Οικοτουρισμός (ταξιδιωτικές εμπειρίες σε αρμονία με την φύση, bird watching, 

οικολογικά καταλύματα)  
 Αγροτουρισμός (καταλύματα & δραστηριότητες στην φύση με την γεωργία, την 

κτηνοτροφία, μελισσοκομεία, κα.) 
 Θαλάσσιος Τουρισμός (yachting, καταδυτικά κέντρα, water sports) 
 Πολιτιστικός Τουρισμός (καρναβάλια, τοπικά ήθη και έθιμα, αρχαιολογικοί χώροι, 

ιστορικά μνημεία, μουσεία, κα.) 
 Ιαματικός Τουρισμός (ιαματικά κέντρα και υπηρεσίες) 
 Τουρισμός Ευεξίας (ήπιες δραστηριότητες στην φύση, θεραπευτικά προγράμματα, 

yoga, spa, ειδικά προϊόντα, διαμονή, κα.) 
 Οινοτουρισμός (οινογνωσίες, επισκέψιμα οινοποιεία, εκπαιδευτικά σεμινάρια) 
 Γαστρονομικός Τουρισμός (γευσιγνωσίες, μαγειρική, τοπικά παραδοσιακά 

προϊόντα, γυναικείοι συνεταιρισμοί, κα.) 
 Αθλητικός Τουρισμός (αθλητικές διοργανώσεις & event) 
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ΕΠΟΧΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: ΤΟΠΙΚΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ, 
ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ, ΠΑΣΧΑ, ΦΕΣΤΙΒΑΛ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
Παρασκευή & Σάββατο 15-16 Νοεμβρίου 2019 
 

 
 
Ειδικό σημείο αναφοράς αποτελούν – με βάση την εποχικότητα - οι τοπικές εκδηλώσεις 
και φεστιβάλ, τα πολιτιστικά δρώμενα όπως και ο θεματικός τουρισμός με επίκεντρο τα 
τοπικά ήθη και έθιμα κάθε περιοχής. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε το Καρναβάλι, το 
Ελληνικό Ορθόδοξο Πάσχα, τα Χριστούγεννα, την Πρωτοχρονιά, διάφορες τοπικές γιορτές 
και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Τουριστικοί προορισμοί από όλη την Ελλάδα παρουσιάζουν 
για πρώτη φορά τοπικές γιορτές και εκδηλώσεις με επίκεντρο τον εποχιακό τουρισμό! 
 
Ποιοι Συμμετέχουν;  
 Τουριστικοί προορισμοί από όλη την Ελλάδα, Δήμοι, Περιφέρειες 
 Ξενοδοχεία, Καταλύματα, Ξενώνες, Κάμπινγκ 
 Τουριστικά Γραφεία και Υπηρεσίες ειδικού τουρισμού 
 Ιαματικά κέντρα, Χιονοδρομικά κέντρα, Μεταφορές 
 Επιμελητήρια, Ενώσεις, φορείς εναλλακτικού τουρισμού 
 Επισκέψιμα οινοποιία και αγροκτήματα 
 Επιχειρήσεις που ασχολούνται με τον θαλάσσιο τουρισμό 
 Παραγωγοί τοπικών παραδοσιακών προϊόντων και γυναικείοι συνεταιρισμοί 
 Επιχειρήσεις εξοπλισμού εναλλακτικού τουρισμού 

 
FORUM & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ: 
Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2019 
Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και την 
υποστήριξη του Ταξιδιωτικού Οργανισμού ARGO TRAVEL 
και της FedHATTA 
 
Οι επαγγελματίες του τουρισμού θα έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν στο πρώτο 
διεθνές Forum για τον εναλλακτικό τουρισμό με διακεκριμένους ομιλητές και 
παρουσιαστές από την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Στο πλαίσιο του Forum θα 
πραγματοποιηθούν θεματικά Workshops για την ενημέρωση και εκπαίδευση των 
επαγγελματιών, αναλύοντας τις ιδιαίτερες ανάγκες και ευκαιρίες που παρουσιάζει ο 
κλάδος. Την ίδια ημέρα θα διοργανωθούν επιχειρηματικές συναντήσεις όπου οι Έλληνες 
επαγγελματίες θα έχουν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν συναντήσεις με 30 και πλέον 
προσκεκλημένους εκπροσώπους γραφείων ειδικού τουρισμού από το εξωτερικό.  
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Εξίσου όμως σημαντική είναι η ευκαιρία που δίνεται στους παρόχους εναλλακτικών 
τουριστικών υπηρεσιών – όπως καταλύματα, δραστηριότητες υπαίθρου κλπ. - να 
συναντηθούν με ελληνικά ταξιδιωτικά γραφεία. Στόχος είναι η γνωριμία με τους πωλητές 
του εναλλακτικού τουρισμού και η σύναψη νέων συνεργασιών που θα ενισχύσουν το 
ρεύμα επισκεπτών τους.  
 

 
 
ΔΥΝΑΤΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ! ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ! 
Παρασκευή & Σάββατο 15-16 Νοεμβρίου 2019 
Στόχος της έκθεσης είναι να παρέχει κάθε είδους πληροφορία για ειδικές μορφές 
τουρισμού και προορισμούς της Ελλάδας, αλλά και να προσφέρει την ευκαιρία στον 
επισκέπτη να επωφεληθεί από τις μεγάλες προσφορές που ειδικά τις ημέρες της έκθεσης 
θα προσφέρουν τα ταξιδιωτικά γραφεία, καταλύματα, μέσα μεταφοράς, παραδοσιακά 
προϊόντα.  
 
Πρόγραμμα Εκδηλώσεων! 
Η έκθεση θα παρουσιάζει πολλαπλές εκδηλώσεις και δρώμενα για τον επισκέπτη, με 
σκοπό να προσφέρει ένα πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες ανάγκες του κοινού. 
Όλοι οι εκθέτες καλούνται να παρουσιάσουν πρόγραμμα εκδηλώσεων το οποίο θα 
διαφημίζεται δυναμικά στον επίσημο δικτυακό τόπο της έκθεσης και στα κανάλια 
επικοινωνίας της διοργάνωσης (μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τύπος, ραδιόφωνο, 
τηλεόραση). 
 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ 
Το διαφημιστικό πρόγραμμα της GREEK PANORAMA καλύπτει μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
και internet, τύπο όπως κλαδικά έντυπα – περιοδικά - εφημερίδες, ραδιοφωνικά σποτ, 
τηλεόραση, σταθμοί μετρό Αθήνας, εντυποδιανομή και προωθητικές ενέργειες, 
newsletters, βάση επισκεπτών 50.000.  
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ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ 
Έκθεση GREEK PANORMA, Ζάππειο Μέγαρο, 14-16.11.2019 
 
ΤΥΠΟΙ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ:  ΚΟΣΤΟΣ 

 

3τμ Stand (3X1 μέτρα) 
1 counter, εκτύπωση αφισών στο counter 
(100X100cm) και στην πλάτη του 
περιπτέρου (100X250cm) WiFi, παροχή 
ρεύματος 
 

500€* 
Ειδική 

Τιμή 
μετρητοίς 

 

6τμ Stand (3X2 μέτρα) 
1 counter, εκτύπωση αφισών στο counter 
(100X100cm) και στην πλάτη του 
περιπτέρου (200X250cm) 1 τραπέζι 
συναντήσεων με 2 καρέκλες επισκεπτών, 
WiFi, παροχή ρεύματος 
 

1.000€* 
 

 

9τμ Stand (3X3 μέτρα) 
1 counter, εκτύπωση αφισών στο counter 
(100X100cm) και στην πλάτη του 
περιπτέρου (300X250cm) 1 τραπέζι 
συναντήσεων με 2 καρέκλες επισκεπτών, 
WiFi, παροχή ρεύματος 
 

1.500€* 
 

 

12τμ Stand (3X4 μέτρα) 
2 counters, εκτύπωση αφισών στα 
counter 2Χ(100X100cm) και στην πλάτη 
του περιπτέρου (400X250cm) 2 τραπέζια 
συναντήσεων με 2 καρέκλες επισκεπτών 
τοκάθε ένα, WiFi, παροχή ρεύματος 
 

2.000€* 
 

* Δεν επιβαρύνεται με ΦΠΑ εφόσον ο ΑΦΜ είναι ενημερωμένος για ενδοκοινοτικές 
συναλλαγές (VIES Reporting). Τελική Καθαρή Τιμή. 
 
 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: 
30% με την υπογραφή Εντολής, 70% εξόφληση 30.09.2019. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ B2B ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ 

Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού, του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,  
και την υποστήριξη του Ταξιδιωτικού Οργανισμού ARGO 
TRAVEL και της FedHATTA 
 
 
Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2019 
Οι προγραμματισμένες επιχειρηματικές συναντήσεις πραγματοποιούνται στο Ζάππειο, την 
Πέμπτη 14 Νοεμβρίου, και έχουν στόχο την δημιουργία συνεργασιών με Buyers 
εξειδικευμένα τουριστικά γραφεία της Ελλάδας / Αθήνας καθώς και του εξωτερικού που 
έχουν προσκληθεί να συμμετέχουν βάσει δραστηριότητας, μεγέθους και διείσδυσης στην 
αγορά.  
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2019, Ζάππειο Μέγαρο: 

09:00 – 09:30  Εγγραφή / Registration 
09:30 – 16:00 Έναρξη Συναντήσεων – Λήξη 

*Παράλληλα θα προσφέρεται Coffee Break  
 
 Αριθμός Εγγυημένων Συναντήσεων: 6-8 
 Αριθμός Προσκεκλημένων Buyers: 25 – 30 
 Προσκεκλημένοι tour operators και ταξιδιωτικοί πράκτορες με ειδίκευση στον 

Εναλλακτικό και Γαστρονομικό Τουρισμό από την Ελλάδα, και τις αγορές της 
Βορείου Αμερικής, της Ευρώπης και της Ασίας, από 20-22 χώρες (Ηνωμένο Βασίλειο, 
Γερμανία, Αυστρία, Ελβετία, Γαλλία, Πολωνία, Κύπρο, Ρωσία, Benelux και χώρες της 
Σκανδιναβικής Χερσονήσου, Τουρκία, Ισραήλ, Κίνα, Ταϊλάνδη, Βιετνάμ, Χονγκ 
Κονγκ, Σιγκαπούρη, Ιαπωνία, Μαλαισία, ΗΠΑ και Καναδάς) 

 Διάρκεια κάθε συνάντησης: 15 λεπτά 
 Προγραμματισμός συναντήσεων με ειδικό λογισμικό μέσω Internet πλατφόρμας, 

κατά την οποία οι εγγεγραμμένοι Sellers & Buyers θα έχουν απευθείας επικοινωνία 
για την επιλογή και κλείσιμο των συναντήσεών τους. 

 Αποστολή λίστας με την Ατζέντα των συναντήσεων: 1 εβδομάδα πριν την έναρξη. 
Σημείωση ότι η Ατζέντα είναι επίσης διαθέσιμη και μέσα στην πλατφόρμα του 
λογισμικού.  

 Κάθε Seller θα έχει δικό του γραφείο, με 4 καρέκλες επισκεπτών, παροχή ρεύματος 
& Wifi. Κάθε επιχείρηση μπορεί να έχει μαζί της laptop, έντυπα - μπροσούρες ή 
άλλο προωθητικό υλικό, επιτραπέζιο standalone banner κλπ.  

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ    
Για επιχειρήσεις ΜΟΝΟ μόνο στις B2B συναντήσεις: 500€* 
Για επιχειρήσεις που συμμετέχουν ΚΑΙ ΜΕ περίπτερο: 380€* 
* Καθαρή και Τελική Τιμή. Δεν εμπίπτει κόστος ΦΠΑ εφόσον ο ΑΦΜ της επιχείρησης είναι ενημερωμένος για 
ενδοκοινοτικές συναλλαγές (VIES).  
 
Τρόπος Πληρωμής: Εξόφληση Μετρητοίς.  
Σημείωση: Περιορισμένες Θέσεις.  
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Η ΈΚΘΕΣΗ “GREEK PANORAMA” ΤΕΛΕΙ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ: 

 

 
 
 
 
 
 

 

ARGO TRAVEL GROUP - Επίσημος συνεργάτης B2B Συναντήσεων & Forum και ταξιδιωτικό 
γραφείο για την έκθεση «GREEK PANORAMA» 

 

 

ALPHA MARKETING – Στρατηγικός συνεργάτης  

 

 

 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 
Διοργάνωση North Events.  
Τηλέφωνα Επικοινωνίας North Events για την Ελλάδα: 210 9713 281, 210 9734859 
Website: www.greekpanorama.gr, Email: info@greekpanorama.gr  

http://www.greekpanorama.gr/
mailto:info@greekpanorama.gr

